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Przedmowa.

Pierwsz obszerniejsz prac polsk o Lidze Narodów,

pisan w kwietniu b. r,, oddaj w rce askawych czytelników

nie bez pewnych obaw. Wpywa na to nie tylko wzgld

formalny, e wyjechawszy zagranic dla dalszych prac na

tern polu, nie mogem sam przeprowadzi korekty. W wyszym

o wiele stopniu ubolewam nad tem, e piszc swoj ksik
w kraju., nie mogem korzysta z najwieszych publikacyj

obcych i e szybki bieg wypadkówju po krótkim czasie czyni

poniekd przestarzaem wszystko, co si pisze na ten temat.

Moje wywody i przewidywania, poczci ju sprawdzone,

opieraj si gównie na materjaach i dowiadczeniach, jakie

zebraem w Paryu, w pierwszej poowie r. 1919, gdy powsta-

wa Pakt Ligi na konferencji pokojowej, oraz na podróy do

Anglji, Francji i Szwajcarji, odbytej z polecenia Rzdu
Polskiego w jesieni tego roku. Moe ten zrb najpo-

trzebniejszych wiadomoci o Lidze Narodów, ogoszony

w przeddzie jej pierwszego Zgromadzenia, przyczyni si

chociaby w skromnej mierze do usunicia niektórych uprze-

dze i wtpliwoci i zachci do dalszych studjów w tej za-

niedbanej u nas dziedzinie.

Genewa, we wrzeniu 1920 r.

Oskar HaleckL





Wstp.

Pontnem byoby zadaniem omówi przynajmniej

w kilku uwagach wstpnych ca ideologi i teoretyczne

przesanki, na których podstawie powsta Pakt Ligi

Narodów. Odpowied na pytania, w jakim stopniu go
przygotowa rozwój historyczny ubiegych wieków,

jakie miejsce zajmuje w ewolucji prawa midzynarodo-
wego, jakie wreszcie wyraziy si w nim postulaty

etyczne, taka odpowied niewtpliwie byaby najlep-

szem wprowadzeniem do systematycznego studjum

zagadnienia Ligi Narodów.
Pomijajc jednak brak najniezbdniejszych bada

przygotowawczych na tem polu oraz trudno naley-

tego opanowania tak rozlegych i rónorodnych dzie-

dzin wiedzy, poruszenie tych spraw w krótkim z ko-

niecznoci przegldzie wstpnym grozioby niebez-

pieczn pobienoci i gubieniem si w nieuzasadnio-

nych do konkretnie ogólnikach.

Najlepiej wic bdzie pój za przykadem twór-

ców Paktu, którym równie musiaa nasun si po-

kusa poprzedzi jego artykuy przez rozwinicie zasad,

na jakich si oparli, a którzy przecie, obawiajc si
ogólnikowej frazeologji, ograniczyli si do kilku za-

iedwo zda wstpnych. atwiej byo sformuowa
Liga Narodów. •



takie zasady, gdy chodzio o pewne zagadnienie spe-

cjalne, które si wyonio z problemu Ligi Narodów,
mianowicie o midzynarodow organizacj pracy; dla-

tego te w jej ustawie, tworzcej odrbn cz trakta-

tów pokojowych, któr jednak przy rozwaaniu samego
Paktu Ligi cigle uwzgldnia trzeba, nie ograniczono

si do zwizego wstpu, lecz w osobnej sekcji szerzej

wyuszczono »zasady ogólne« tej organizacji. Nato-

miast ukadajc Pakt Ligi, odczuwano doskonale, e
caoksztat objtych tu spraw nie dojrza jeszcze do

takiego zasadniczego, z natury swej nawpó filozoficz-

nego komentarza.

To te najlepszym narazie wstpem do analizy

Paktu bdzie moe skromna analiza tego nad-
zwyczaj wstrzemiliwego wstpu, w jaki
go zaopatrzono.

Zaczyna si on od wskazania celów caego dziea.

S niemi rozwój wspópracownictwa mi-
dzy narodami, oraz zapewnienie im po-
koju i bezpieczestwa.

Wyodrbnienie, a nawet wysunicie na naczelne

miejsce pierwszego z tych celów ma podstawowe zna-

czenie dla wniknicia w istot Ligi Narodów. Trafnie

podniosa ju obfita literatura, zwaszcza angielska

i francuska, która j przygotowaa niemal od po-

cztku wojny wiatowej, e cele Ligi nie mog by
wycznie negatywne, ograniczajc si do zaegnywania
dalszych wojen; chociaby na razie porednio, musi ona
jednakdy ostatecznie do rezultatu pozytywnego,
do prawdziwego postpu cywilizacyjnego ludzkoci.

Wojna wiatowa najlepiej udowodnia, e nie jest on
moliwy bez wyzwolenia z pod jarzma militaryzmu, e
nic go bardziej nie podkopuje od mogcych si powtó-
rzy w kadej chwili krwawych przerw w pokojowej

pracy narodów. Ale niemniej wyranie uwidoczni
stan powojenny, e w obecnych warunkach nie wy-
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starcza ju praca kadego z narodów, dokonywana

zosobna, lecz potrzebnem jest ich systematyczne

wspódziaanie, w porzdku i porozumieniu, wzajemnem
wspieraniu i wyrczaniu si. Nie brak te w Pakcie

Ligi artykuów, które w formie co prawda raczej pro-

gramowej zmierzaj do osignicia tego celu; s one

w nim jednak umieszczone na kocu i przez nas te
w ostatniej dopiero czci rozpatrzone bd.

Z natury rzeczy bowiem zadanie najbardziej na-

glce, a zarazem najlepiej ju sprecyzowane, miano-

wicie ustanowienie sposobów pokojowego zaegnywania
zatargów midzynarodowych, wysuno si na pierwszy

plan. Podyktowane najbezporedniejszym nakazem su-

mienia, zostao ujte w najliczniejsze i najstaranniej

opracowane artykuy Paktu, wypeniajce jego gówn,
rodkow cz. W tem samem te miejscu, jako na-

turalny rodek caego studjum, w tej pracy je

omówimy.
Lecz jeszcze przedtem w Pakcie Ligi, a wic

i w niniejszej jego analizie, musiao by potraktowane

zagadnienie inne. Niedarmo jego wstp zmierza do

podstawowego owiadczenia, e ukadajce si strony

ustanawiaj Lig Narodów, a wic tworz systema-

tyczn organizacj, za pomoc której maj by
osignite owe dwa cele, podkrelone na pocztku.

Byo to bowiem zasadniczym bdem wszelkich

w historji praktycznych prób pacyfikacji wiata i pod-

niesienia jego poziomu kulturalnego, e nie tworzono

w tym celu adnych instytucyj, adnych staych orga-

nów ycia midzynarodowego. W cigu przeszo pó-

tysica lat daremnie je obmylay teoretyczne projekty

publicystów lub filozofów albo wreszcie polityków, nie

mogcych wcieli w rzeczywisto swoich koncepcyj.

Teraz po raz pierwszy pomys wielkiego ma, który

niedarmo jest profesorem i dyplomat zarazem, przy-

oblek si w ksztaty aktu prawnopastwowego, zaczy-

1*
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najcego si wanie od stworzenia takiej organizacji,

od syntezy tak powszechnej dzi' was'nie dnos'ci do

zorganizowania wszystkich dziedzin ycia.

Aby sobie zda spraw z istoty tej organizacji,

nad której formami zastanowimy si zaraz w pierwszej

czci tej pracy, naley si nasamprzód zatrzyma
przy samej jej nazwie. W jzyku polskim utara
si nazwa Ligi, która w naszej mowie nie ma cile
okrelonego znaczenia, tak samo zreszt jak sowo
•»League<i w angielskim tekcie Paktu. Jak jednak w ca-

ym traktacie wersalskim, tak i w Pakcie Ligi obowi-
zujce znaczenie ma równie tekst francuski i otó
w tym jzyku po dugich dyskusjach i dojrzaym na-

myle odrzucono nazw ^Ligue«., która po francusku

oznacza przedewszystkiem pewne czciowe skojarze-

nie, zwrócone przeciwko innemu ugrupowaniu, a wy-

brano ostatecznie wymown i niedwuznaczn nazw
*Societe<i. Jak kady naród jest spoeczestwem zor-

ganizowanych jednostek, tak ludzko caa, któr ma
obj ta ^Societe des Nations*, ma si sta spoecze-
stwem zorganizowanych narodów.

Wobec wspomnianej przed chwil lakonicznoci

wstpu, który t nazw si koczy, daremnie szuka-

libymy w nim naczelnych zasad tej nowej spoecznoci,
tak jak i sam Pakt nie daje jeszcze jej penej konsty-

tucji. Wskazano tu tylko cztery rodki, za po-

moc których ma ona umoliwi osignicie celów,

podkrelonych na samym pocztku, oczywicie tylko

rodki uznane za najwaniejsze, takie, któreby gównie
suyy celowi drugiemu, lecz najpilniejszemu t. j. za-

bezpieczeniu pokoju.

Wybrano wic niektóre z hase, goszonych naj-

uroczyciej podczas wojny wiatowej, aby je w ten

sposób formalnie usankcjonowa w pierwszych zaraz

zdaniach traktatów pokojowych. Z hase tych najcz-



ciej powtarzanem, a zarazem najpopularniejszem u zn-

kanych ludów, byo zapewnienie, e obecna wojna

powinna by ostatni, e jej przetrzymanie a do zwy-

ciskiego koca okupi niezamcony ju pokój w przy-

szoci. Istotnie te jako pierwszy i naczelny z rod-

ków, majcych znale zastosowanie w nowej organizacji

wiata, uznano >przyjcie pewnych zobowi-
za nieuciekania si do wojny«.

Historyczne znaczenie uznania tej zasady polega

na tem, e sam fakt przyjcia zobowiza staych

i ogólnych, ograniczajcych prawo prowadzenia wojn}-,

które dotd stanowio jedn z gównych atrybucyj suwe-

rennoci pastwowej, jest ju powanym wyomem
w dotychczasowem pojciu tej suwerennoci, które

w swej ciasnej bezwzgldnoci byo gówn przeszkod
do praworzdnego ustroju wiata. Wyranie si te
tutaj zaznacza koncepcja, e wojna jest zem, którego

naley unika.

Ale pomijajc nawet, e nie zdobyto si na bez-

porednie potpienie wojny, przez jedno drobne na-

pozór sówko zgóry zaznaczono, e jej unikanie nie

ma by bezwarunkowem, e zobowizania w tej sprawie

ograniczaj si do czci tylko wszelkich moHwych wy-

padków. Chodzi bowiem jedynie o przyjcie >pewnych<,

to znaczy niektórych {certaines) zobowiza.

Rzecz jasna, e adna, chociaby najdalej idca
koncepcja L'gi Narodów, nie moe wyklucza wogóle

posugiwania si orem, które zawsze moe by ko-

niecznem jako sankcja praw Ligi w stosunku do ich

gwacicieli. Ale ju ze stylizacji przytoczonego zdania,

a zwaszcza z konkretnych artykuów Paktu w tej

sprawie jasno wynika, e zachowano te w pewnych

wypadkach moliwo podjcia wojny przez jedno

z pastw Ligi na wasn rk, a to nie tylko w doraz'-

nej obronie przed nagym napadem, lecz take, jak
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dotd bywao, dla rozstrzygnicia swego zatargu

z innem pastwem.
To, e Liga Narodów — wedug swej dzisiejszej

ustawy — »prawo do wojny c tak pojtej tylko ogra-

nicza, lecz go nie znosi jako bezwzgldnego bezpra-

wia, byo przyczyn najdotkliwszych zawodów, jakie

Pakt paryski sprawi najgortszym wanie zwolenni-

kom idei Ligi. Bldnem za byoby mniemanie, jakoby

to by zawód tylko dla teoretyków — marzycieli, dla

pacyfistów dawnego autoramentu. Przeciwnie, w ofi-

cjalnych projektach, opracowanych dla konferencji pa-

ryskiej z ramienia rzdów, a to nie tylko rzdów neu-

tralnych, jak Szwajcarji lub pastw skandynawskich,

ale takie rzdów wielkich mocarstw koalicji, mianowi-

cie Francji i Woch — nie mówic ju o kontrpropozy-

cjach delegacji niemieckiej i austrjackiej — chciano

wszelk wojn, któraby nie bya rodkiem policyjnym

z ramienia caej Ligi, wykluczy bezwarunkowo, poda
sposób pokojowego, a bezwzgldnie obowizujcego roz-

wizania dla wszystkich bez wyjtku zatargów midzy-
pastwowych.

Ale na konferencji paryskiej ta koncepcja Ligi

Narodów, wytworzona na kontynencie europejskim,

spotkaa si z koncepcj inn, majc swe ródo
w praktycznych i ostronych umysach anglosas-
kich. Zarówno w Anglii, gdzie ju podczas wojny

najwicej moe pracowano nad zagadnieniami Ligi

Narodów, jak i w Ameryce, gdzie jeszcze przed jej

wmieszaniem si do wojny potna organizacja spo-

eczna *The League to enforce peace^ sformuowaa sze-

reg zasad programowych w tej sprawie, uznano tak

sprecyzowane ograniczenie suwerennoci pastwowej
za nierealne, jeli nie wogóle niedopuszczalne. Liczc
mniej na cise przepisy prawne, anieH na si opinji

w kadym poszczególnym wypadku, postanowiono ogra-

niczy si do tego, aby Liga za kadym razem wyma-
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pozbawione wasnej pastwowoci. Sprawa granic

Austrji i sprawa Irlandji s pod tym wzgldem typowe.

To te nawet ci, którzyby chcieli wprowadzi t za-

sad do Paktu Ligi, susznie podnosz, e równocze-
nie naleaoby ustanowi „procedur", jak to prawo
samostanowienia ma by wykonane.

Te i podobne trudnoci, do których zreszt po-

wrócimy przy szczegóowych postanowieniach Paktu,

nie zraaj jednak coraz liczniejszych zwolenników

myli umieszczenia na pocztku Paktu zamiast krót-

kiego wstpu cakowitej deklaracji praw i obowiz-
ków narodów. Miaaby ona stan obok deklaracji

praw, na której si opara konstytucja amerykaska,
i obok deklaracji praw czowieka i obywatela z czasów

rewolucji francuskiej. Opracowaniem odpowiedniego

projektu zaj si jeszcze podczas wojny Amerykaski In-

stytut Prawa Midzynarodowego, wieo za gównie
pacyfistyczne stowarzyszenie francuskie „La Paix par

le droit'\

Mimo ideowej powagi, jakby moga mie taka

deklaracja, trudno zaprzeczy, e jej ogólne nawet
przyjcie miaoby raczej teoretyczn warto. Jak
najszczytniejsze chociaby zasady pozostaj czczym
frazesem, jeli brak szczerej woli i praktycznych orga-

nów dla ich urzeczywistnienia, tego najlepszym przy-

kadem jest osawiony akt w. przymierza. Cakiem
bdnie zoliwi sceptycy zestawiaj Lig Narodów
z owym traktatem, zapominajc, e on nie zawiera
literalnie niczego, adnego nawet zawizku jakich

instytucyj midzynarodowych, adnych wogóle kon-

kretnych postanowie, zmieniajcych dotychczasowe

stosunki midzy pastwami, a ogranicza si do wy-
powiedzenia szeregu piknie brzmicych myli. Prawd
jest tylko, e ten przykad moe zrazi do górnolot-

nych owiadcze, które nie przeszy jeszcze ogniowej

próby czynnego zastosowania.
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Nasuwa si tylko uwaga, e o ile ów akt z roku

1815 naduywa imienia Boego i ideaów religijnych,

o tyle tym razem, z powodów niestety a zbyt przej-

rzystych, w przeciwn popadnito ostateczno. Wszak
susznie niedawno jeden z kardynaów francuskich

w pubhcznem os'wiadczeniu na rzecz Ligi Narodów,

wykazawszy, e jej koncepcja jest nie tylko suszn,
ale poprostu chrzecijask, wyrazi al, e w trakta-

cie obecnym nigdzie niema imienia Tego, „od którego

wszystkie zale mocarstwa."



Cz pierwsza. Organizacja.

1. Czonkowie.

Czonkami Ligi N a r o d ó w s poszczególne pa-
stwa. Tkwi w tern niewtpliwie pewna anomalja, gdy
mimo wszelkich de, aby nowy ustrój pastwowy
wiata odpowiada stosunkom narodowociowym, nie

udao si tego przeprowadzi w caej peni. Pocztkowo
zaproponowano nawet ze strony portugalskiej, aby dla

uniknicia tej niecisoci wyraenia nazwa now
organizacj Lig Pastw.

Z rónych powodów pomys ten upad odrazu.

Przedewszystkiem w jzykach francuskim i angielskim,

gdzie przyzwyczajono si oznacza przynaleno na-

rodow i pastwow jednym i tym samym wyrazem:
nationalitc-nationality nie razi to pomieszanie poj
tak, jak np. w jzyku polskim. Nadto chodzio o pod-

krelenie demokratycznego charakteru Ligi, której nie

miay tworzy rzdy, lecz spoeczestwa. Wreszcie
za, chociaby niewiadomie, wyprzedzono przez na-

zw, nie odpowiadajc dokadnie stosunkom teraniej-

szym, rozwój dalszej przyszoci, który powinien wszyst-

kim narodom zapewni wasn pastwowo i stano-

wisko równorzdnych czonków Ligi.
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Chcc zaraz w pierwszym artykule Paktu ustali,

jakie pastwa nale od pocztku do Ligi. spotkano

si z jedn bardzo znamienn trudnoci redakcyjn.

Wynika ona z tego, e Pakt, jak to postanowiono

odrazu, gdy na plenarnem posiedzeniu konferencji po-

kojowej z dnia 25 stycznia 1919 uchwalono utworzenie

Ligi Narodów, wszed do traktatu pokojowego z Niem-

cami, a potem i do innych traktatów z pastwami zwy-

cionemi, jako integralna cz skadowa.
Mimochodem naley tu zauway, e wszelkie

wtpliwoci, czy to organiczne poczenie byo waci-
wem, czy w tych warunkach Liga moga by poczta
w duchu zupenej bezstronnoci, niezalenej od chwi-

lowego ukadu sit politycznych, musz umilkn wobec
niewtpliwego faktu, e gdyby wówczas, na pocztku
kongresu, prezydent Wilson zgodzi si na odoenie
tego dziea na czas po zawarciu pokoju, prawdopo-

dobnie nie byoby ono wcale przyszo do skutku.

Poniewa jednak nie chciano odrazu przypuci
pastw zwycionych do udziau w Lidze, a one przecie

wraz z caym traktatem musiay podpisa i jego cz
pierwsz t. j. Pakt Ligi, trzeba byo zaznaczy, e jej

czonkami pierwotnymi nie s wszystkie ukadajce
si strony, chocia wszystkie wygaszaj wstpne
owiadczenia Paktu, lecz tylko te z nich, które imien-

nie wyliczono w aneksie do Paktu. Tam w pierw-

szej grupie pierwotnych czonków Ligi wyliczono

istotnie wszystkie 27 pastw, które Niemcom wypo-
wiedziay wojn albo przynajmniej zerway z niemi

stosunki dyplomatyczne i uczestniczyy w konferencji

pokojowej.

Rzecz jasna, e dziki wczeniu Paktu do trak-

tatu kade z tych pastw stao si istotnie czonkiem
Ligi dopiero na mocy ratyfikacji traktatu pokojowego.

To te pierwsze zaraz pastwo, w alfabetycznie upo-

rzdkowanym szeregu, t. j. Stany Zjednoczone
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Ameryki Pón o cnej, które dotd nie uchwaliy

owej ratyfikacji, pozostay te narazie poza Lig Na-

rodów, która zreszt, jak wiadomo, jest gównym ka-

mieniem obrazy dla przeciwników ratyfikacji.

Zbytecznem byoby rozwodzi si nad tem, jak

szkodliwie si to odbija na sprawie pokoju wogóle,

a Ligi Narodów w szczególnoci. cile biorc Liga

Narodów nie moga nawet rozpocz swej dziaalnoci

bez Ameryki, która musi by reprezentowana w jej

Radzie, której Prezydent wedug brzmienia Paktu po-

winien zwoa pierwsze zebranie zarówno Rady jak

i Zgromadzenia Ligi. Z drugiej strony jednak cay
traktat, a z nim i Pakt Ligi wchodzi w ycie z chwil
ratyfikacji przez Niemcy z jednej strony, a trzy tylko

z wielkich mocarstw koalicji z drugiej strony. Gdy ta

chwila nastpia dnia 10 stycznia 1920 r., ze wskaza-

nej sprzecznoci wybrnito oczywicie w ten sposób,

e form powicono treci: po paru dniach zaledwo

odbyo si pierwsze posiedzenie Rady Ligi, która we-

dug 48-go artykuu traktatu w cigu 15 dni po jego

wejciu w ycie musiaa wyznaczy trzech czonków
komisji dla rozgraniczenia zagbia Sarry, odbyo si
za bez wzgldu na to, e miejsce przedstawiciela

Ameryki pozostao prónem, e nieobecnym by
ten, który je zwoa: Prezydent Stanów Zjednoczo-

nych.

Uczyniono to niewtpliwie susznie i susznie ju
przedtem zapowiadano w iVnglji i Francji, e Liga

rozpocznie sw prac chociaby bez Ameryki. Susz-
nem to byo tem bardziej, e opozycja amerykaska
w znacznej mierze ma charakter akcji osobistej, zwró-

conej przeciwko Wilsonowi, jest wic objawem przej-

cio*vym, który prdzej czy póz'niej zostanie przezwy-

ciony na miejscu przez tak licznych wanie w Ame-
ryce zwolenników Ligi. Ze na czele ich organizacji

stoi eks-prezydent Taft, przywódca stronnictwa repu-
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blikaskiego, zasadniczo przeciwnego demokratom,

kierowanym przez Wilsona, moie chyba suy za

najlepszy dowód, ie w sprawie Ligi zasadnicze ró-
nice przekona odgrywaj co najwyej drugorzdn
rol.

Omawiajc 10-ty artyku Paktu, przeciwko któ-

remu opozycja amerykaska gówne wytacza argu-

menty rzeczowe, przekonamy si, e, jak to nikt lepiej

nie wykaza od samego Tafta, argumenty te polegaj

na zupenem niezrozumieniu >ego treci. Natomiast

ju przy kwestji czonków Ligi natrafiamy na jedyn
spraw, w której zarzuty amerykaskich przeciwników

Paktu trzeba przynajmniej czciowo uzna za suszne.

Przegldajc bowiem spis pierwotnych czonków
Ligi, uderza nas, e obok Anglji wymieniono zoso-

bna jej gówne dominja i koionjew liczbie pi-

ciu, t. j. Kanad, Australj, Afryk Poudniow, Now
Zelandj i Indje, te same, które take na konferencji

pokojowej byy reprezentowane przez osobnych dele-

gatów penomocnych. Chocia je wyliczono po za po-

rzdkiem alfabetycznym, jak gdyby w dodatku do sa-

mego imperjum brytyjskiego, nie ulega najmniejszej

wtpliwoci, e maj by osobnymi, równorzdnymi
czonkami IJgi. Kwestj t rozstrzyga zreszt zasad-

niczo dalszy cig Igo artykuu Paktu, gdzie mówic
o nowych czonkach, wyranie zastrzeono, e obok

pastw zupenie samodzielnych, mog nimi te zosta

wszelkie dominja lub kolonje, które si swobodnie same

rzdz (qui se gomerne librement — fully self sfover-

ning).

Rzecz jasna, e z tego postanowienia bdzie mo-

go skorzysta kade pastwo, posiadajce kolonje,

nadajc im peny samorzd. Narazie za wychodzi

na wyczn korzy Anglji, która w ten sposób roz-

porzdza w Lidze szecioma gosami zamiast jednym.

Usprawiedliwia si to tern, e wszelkie zasadnicze
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uchway Ligi musz zapa jednogonie; zobaczymy

jednak, e w niektórych wypadkach wystarcza, zwasz-

cza w Zgromadzeniu, wikszo zwyka lub dwóch
trzecich, a wtedy oczywicie reprezentacja kolonij, cho-

cia moe istotnie niejednej z nich susznie si naley,

bdzie jednak w praktyce niesusznem uprzjrwilejowa-

niem danego pastwa. Naleaoby conajmniej zastrzec,

e w zatargach, w których kraj macierzysty jest stron
interesowan, adna z jego kolonij nie bdzie miaa
prawa gosu (i oczywicie odwrotnie), oraz, ekolonje
nie bd mogy zasiada w Radzie Ligi równoczenie

z pastwem macierzystym.

Wiksz jeszcze jednostronnoci w skadzie Ligi

grozio to, e ustanowiona przez uczestników konfe-

rencji pokojowej moga si atwo ograniczy do ich

grona. Czujc jednak doskonale, e wszelkie istotne

„spoeczestwo narodów" musi dy do objcia ich

w caoci, niebezpieczestwa tego szczliwie uniknito.

Przewanej bowiem czci pastw neutralnych
podczas wojny wiatowej otworzono moliwo wejcia

do Ligi równoczenie i na równych prawach z pa-
stwami zwyciskiemi. Postanowiono mianowicie, e
pastwa, wymienione w drugiej grupie aneksu jako

„zaproszone do przystpienia do Paktu", stan si rów-

nie czonkami pierwotnymi Ligi, jeli w cigu dwóch
miesicy po wejciu w ycie traktatu zo bez wszel-

kich zastrzee odpowiedni deklaracj w Sekretarjacie

Ligi. Pastwa te, w liczbie trzynastu, mogy nawet,

chocia w bardzo skromnym zakresie, uczestniczy

w redakcji Paktu: dnia 20 i 21 marca 1919 r. ich przed-

stawiciele zostali zaproszeni przez komisj kongresow
dla Ligi Narodów celem wyraenia swej opinji o pro-

jekcie Paktu. Wprawdzie zgoszone przez nich po-

prawki, których np. Hiszpanja, Szwajcarja, Holandja

i pastwa skandynawskie opracoway cay szereg, zo-

stay uwzgldnione tylko w drugorzdnych szczegó-

Liga Narodów. 2
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ach przy kocowej redakcji gotowego ju niemal

tekstu, ale przynajmniej formalnie uratowano zasad,
e Liga nie jest wycznem dzieem zwyciskiej koalicji.

Wszystkie te pastwa, mimo powanych nieraz —
np. w Szwajcarji — prdów przeciwnych, zgosiy
w oznaczonym czasie swój akces do Ligi, która w ten

sposób od pocztku, bez wzgldu na abstynencj Sta-

nów Zjednoczonych^), obja wikszo obszaru i lud-

noci kuli ziemskiej. Skwapliwe dostosowanie si do

postawionego warunku tómaczy si najoczywiciej

przez doniose uprzywilejowanie czonków pierwotnych

Ligi w porównaniu z póniej przystpujcymi.
Chocia bowiem w Pakcie zwyciya jedynie

suszna zasada, e w przeciwiestwie do wszystkich

niemal analogicznych projektów przeszoci dziejowej

Liga Narodów musi wszystkim bez wyjtku pastwom
zostawi moliwo takiego przystpienia, przyjcie
dalszych czonków uzaleniono jednak od pew-

nych warunków. Nie tylko musz si owiadczy
za ich przyjciem dwie trzecie Zgromadzenia, ale nie-

zalenie od wyniku tego gosowania musz one „da
istotne gwarancje swego szczerego zamiaru przestrze-

gania swych zobowiza midzynarodowych i przyj
ustanowion przez Lig umow co do swych si i zbro-

je wojskowych, morskich i lotniczych".

Pierwszy z tych warunków nie jest waciwie
cile okrelony; niewiadomo bowiem, na czem maj

') Wtpliwoci mogyby nadto zachodzi co do przynalenoci

Chin do Ligi; nie tylko bowiem nie ratyfikoway traktatu z Niem-

cami, ale z powodu sprawy Szantungu, rozstrzygnitej w nim na ko-

rzy Japonji z widoczn krzywd Chin, nawet go nie podpisay w oso-

bach swych przedstaydcieli. Naley jednak zaznaczy, e stay si
czonkami L,igi przez podpisanie i ratyfikacj traktatu z Austrj, który

równie obejmuje jako pierwsz cz Pakt Ligi Narodów. Co do kilku

pastw bakaskich i rodkowo-amerykaskich, które dotd (wiosna

r. 1920) nie ratyfikoway adnego z traktatów pokojowych, trudno

wtpi, e jednak w niedugim czasie to uczyni.

J
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polega owe „istotne gwarancje" i kto — zapewne

chyba Rada Ligi — oceni ich dostateczno. Gównie
jednak miano przy tern na myli pastwa zwycione
w wojnie wiatowej, a w tym wypadku takiemi gwa-

rancjami bd niewtpliwie cile wypenione — co

najmniej za wypeniane — warunki traktatów poko-

jowych.

Drugi warunek przyjcia do Ligi jest cakiem

jasny a niezmiernie wany. Zobaczymy, e rzdy
czonków pierwotnych same rozstrzygn, o ile przyjm
opracowany przez Rad Ligi projekt ograniczenia

zbroje i dopiero, przyjwszy go, nie bd mogy sa-

mowolnie od niego odstpi. Kady natomiast czo-

nek nowoprzyjty — a to nie tylko pastwa zwyci-

one, którym ju w traktatach pokojowych wyznaczono

maksymaln ilo si zbrojnych — bdzie musia
przeprowadzi wskazan mu redukcj armji i mary-

narki wojennej, aby móc nalee do Ligi.

Konieczno tych zastrzee tumaczy si tem,

e, jak zobaczymy, naogó tylko takich pastw nie za-

proszono na czonków pierwotnych, co do których

miano mniej lub wicej wyrane powody nieufnoci.

Ale, uznajc t konieczno, powszechna niemal opi-

nja w pastwach koahcji, a zwaszcza w Anglji, da
z ca stanowczoci, aby jak n a j p r d,z e j

przyjto

do Ligi kade pastwo, pragnce do niej przystpi
i mogce uczyni zado omówionym przed chwil
wymaganiom. danie to, zgodnie wyraane w lite-

raturze, pubHcystyce, uchwaach zjazdów i t. p., jest

i^uszne nie tylko w idealnej teorji, ale i z punktu wi-

dzenia praktycznego: wszak pastwa, które wydaj
si niebezpieczne dla pokoju wiata, mog by o wiele

atwiej kontrolowane, nalec do Ligi, anieli wyklu-

czone z niej,] coby je skonio prdzej czy póniej do

zczenia si w innym, odrbnym zwizku pastw.
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a wic doprowadzioby waciwie do powstania dwóch
wrogich sobie koalicyj w dawnym stylu.

Ten ostatni argument stosuje si w pierwszym

rzdzie do pastw zwycionych w wojnie wia-
towej. Wród nich za naturalnie najtrudniejsz, naj-

draliwsz, a zarazem najwaniejsz jest sprawa Nie-

miec, gównych winowajców wielkiej katastrofy wo-

jennej. Wobec nikogo najdalej posunita ostrono
nie jest bardziej usprawiedliwion; ale nikt te nie do-

pomina si z wiksz natarczywoci jak najrychlej-

szego przyjcia do Ligi i — jak przyzna trzeba —
udowodniy te Niemcy zarówno w swym kontrprojek-

cie Ligi, który w pewnych punktach nawet we Francji

znalaz uznanie, jak i w dugim ju szeregu prac teo-

retycznych duo zainteresowania dla zagadnie Ligi Na-

rodów. Jeeli w obecnym chaosie niemieckim na czoo
narodu wysun si takie jednostki, które hasem Ligi

przejy si szczerze i bez ladu dawnych aspiracyj do

hegemonji w wiecie, wtedy Niemcy bd mogy by
poytecznym czonkiem Ligi i nikt tego bardziej nie

musi pragn od ich ssiadów. T ewolucj naley
jednak przeczeka i wtedy dopiero Niemcy mog
liczy na to, e w Zgromadzeniu Ligi, wolnem od le-

pej i zacitej nienawici narodowociowej, znajd po-

trzebn wikszo, która si owiadczy za ich przy-

jciem.

Dobrze byoby, gdyby ju przedtem mona byo
przyj do Ligi dawnych sprzymierzeców Niemiec,

bez wtpienia mniej od nich winnych i niebezpiecznych,

a natomiast moe dotkliwiej ukaranych w traktatach

pokojowych. To wczeniejsze przyjcie byoby zara-

zem najlepszym rodkiem zapobiegawczym przeciwko

ich ponownemu zblieniu si do Niemiec.

Najwidoczniejszem to jest w sprawie Austrji,
której przyczeniu si do Rzeszy niemieckiej ma prze-

szkodzi L.iga Narodów, skoro wedug traktatów z Ver-
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sailles i St. Germain niezaleno Austrji nie moe by
usunit bez jednomylnej zgody Rady Ligi. Otó
przyjcie Austrji do Ligi byoby nie tylko uatwdeniem

jej niezwykle cikiego pooenia ekonomicznego, nie

tylko spenieniem jej zrozumiaego pragnienia, któremu

tak wymownie dawa wyraz zmary niedawno prol.

Lammasch, dawny szermierz idei sprawiedliwoci mi-
dzynarodowej i autor cennych projektów, przedoo-
nych konferencji paryskiej, ale byoby te najwyra-
niejszem i najskuteczniejszem oddzieleniem losu Austrji

od losu Niemiec, poparciem tych najzdrowszych wa-
nie w Austrji ywioów, które same sprzeciwiaj si
jej zlaniu si z Rzesz.

Sprawa przyjcia do Ligi Wgier, Bugar j

i

i Turcji wtedy dopiero bdzie miaa aktualne

znaczenie, gdy ukady pokojowe z temi pastwami
bd ukoczone i wejd w ycie. Naley otwarcie za-

znaczy, e Wgry chyba tylko wtedy bd si mogy
pogodzi z niezmiernie niekorzystnemi granicami, na
jakie je skazano, jeli wejd przynajmniej w skad
wielkiej organizacji midzypastwowej, w której obr-
bie kwestja granic nie bdzie ju miaa tego samego
co dawniej znaczenia, zwaszcza pod wzgldem strate-

gicznym. W Bugarji przyjcie do Ligi oywioby
ruch, dcy do porozumienia z innem i narodami ba-
kaskiemi, bez którego trudno myle o trwaym pokoju

i bezpieczestwie w tych stronach, gdzie w ostatnich

czasach, a do samego wybuchu wojny wiatowej, sku-

piy si najgroniejsze zarzewia wojenne, a draliwe
sprawy Macedonji i Tracji gro niemi i na przy-

szo. Co do Turcji za, to jeli Konstantynopol pozo-

stanie pod jej nominaln chociaby wadz, niemoli-

wem bdzie, aby to wanie miejsce o pierwszorzdnem
znaczeniu midzynarodowem na dusz met pozosta-

wao po za obrbem Ligi; utraciwszy je za, Turcja
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etnograficzna trudnoby si moga utrzyma bez pew-

nej opieki ze strony I jgi Narodów.
Pomijajc nawet wszelkie niebezpieczestwa realne,

trudno si dziwi czysto uczuciowej niechci twórców
Ligi Narodów, aby odrazu dopuci do swego grona

tych, którzy wiat cay narazili na tak otcha cier-

pie, a ich ojczyste kraje zniszczyli z takiem okrucie-

stwem. Trudniej ju zrozumie, dlaczego, zapraszajc

do Ligi pastwa neutralne, niektóre z nich pominito,

a to wanie takie, które od zagadnie wojny wiato-

wej stay najzupeniej zdaa.

Oczywicie nie mamy tu na myli kilku pastewek
tak mikroskopijnych, jak Lichtenstein, S. Marino, An-

dorra, Monaco, e nawet dotd nie miay wasnej re-

prezentacji w yciu midzynarodowem; co prawda co

do ostatniego z nich na posiedzeniu konferencji, które

uchwalio przyjcie Paktu, min. Pichon owiadczy si
za udzieleniem mu miejsca w Lidze, nie znajdujc jed-

nak nawet u innych delegatów francuskich naleytego
poparcia.

Nie zapraszajc do przystpienia do Ligi caego
szeregu pastw neutralnych, nie ustpujcych znacze-

niem wielu jej czonkom pierwotnym, a wic Afga-
nistanu, A bissynji, Meksyku, Costa-Rica
i S. Domingo, chciano zapewne da milczco do
zrozumienia, e kraje te co do swego poziomu cywili-

zacyjnego i ustroju wewntrznego nie odpowiadaj
wymaganiom, jakie trzeba stawia czonkom zorgani-

zowanej spoecznoci narodów. Trudno jednak za-

przeczy, e wobec objcia t organizacj krajów

o najróniejszych cywiHzacjach i formach ycia we-

wntrznego to kryterjum nie mogo by cile objek-

tywnem; istotnie te w kadym niemal z tych wypad-
ków nasuwa si domys, e subjektywne stanowisko

jednego z wielkich mocarstw, Anglji, Woch lub Sta-

nów Zjednoczonych byo gówn przeszkod. Podnie-
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siono nawet, e Costa-Rica bodaj dlatego nie otrzy-

maa równorzdnego miejsca obok np. Salvadoru, e
przez zatarg z Panam, cile zalen od Ameryki
Pónocnej, narazia si tej ostatniej.

Zgoa inne oczywicie przyczyny wpyny na
pominicie Luxemburgu. W chwili bowiem, gdy
Pakt ukadano, liczono si z moliwoci, e ten kraj

zczy si mniej lub wicej cile z Belgj lub Fran-

cj. Obecnie, gdy utrzymanie penej suwerennoci
wielkiego ksistwa nie zdaje si ju ulega wtpliwoci,
dalsze trudnoci w przyjciu go do Ligi byyby zgoa
nieusprawiedliwione.

Sprawa ta czy si za poniekd ju z inn,

o szerszem bez porównania znaczeniu, gdy dotyczy

caej dalszej kategorji pastw, które narazie pozosta-

wiono po za Lig. S to pastwa wieo powstae
lub na nowo utworzone podczas wojny, które, w prze-

ciwiestwie do Polski, Czecho-Sowacji, Jugosawji albo

nawet królestwa Hedasu, w chwili ogoszenia Paktu
— a zreszt i w chwili obecnej — nie zostay
jeszcze uznane lub co najwyej uznane de facto,

a nie de iure, przez wielkie mocarstwa. Pastwa te

oderway si od Rosji, bd to na zachodzie,

jak Finlandja, Estonja, otwa, Litwa i Ukraina, bd
to na pograniczu rosyjsko-tureckiem, jak Gruzja, Aser-

beidan i Armenja; to te brak decyzji w sprawie ich

uznania pozostaje w zwizku z ogóln chwiejnoci,

jaka cechuje polityk koalicji w sprawie rosyjskiej,

a jeli si uwzgldni, e uchwalenie Paktu przypada

wanie na okres, kiedy przewaaa tendencja do od-

budowania wielkiej Rosji, to pominicie tych pastw
w jego aneksie tumaczy si samo przez si.

Wiadomo, e w pewnych koach owa koncepcja

wielkiej Rosji i wiara w moliwo oraz waciwo
jej przywrócenia i teraz jeszcze pokutuje. Pozostaje

ona jednak w tak jaskrawej sprzecznoci z zasad sa
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mostanowienia narodów, na której przecie owe pa-
stwa powstay, e tylko ich uznanie i jak najrychlejsze

przyjcie do Ligi byoby zgodnem z jej podstawow
ideologj. Bardzo by moe, e, jak to jeszcze omó-
wimy niej, pastwa te, poczci bardzo niewielkie

i wyjtkowo zagroone, bd si mogy utrzyma tylko

w zwizkach federacyjnych pomidzy sob oraz — po
czci przynajmniej — z Polsk; ale i wtedy wspólna

polityka zagraniczna takiej federacji nie sprzeciwiaaby

si wcale przynalenoci kadego z jej czonków
zosobna do Ligi Narodów, coby im si susznie na-

leao. To samo naleaoby powiedzie o Biaorusi,

gdzie proces ukonstytuowania si w osobn jednostk

pastwow, chocia mniej daleko posunity, w przy-

szoci jednak niewtpliwie dalej rozwija si bdzie.

Tam, gdzie dokona si najprdzej, mianowicie

w Finlandji, najwczeniej te uwiadomiono sobie wa-
no Ligi Narodów i naleenia do niej. Ju na wiosn
r. 1919 powstao w onie — nieuznanej oficjalnie — de-

legacji finlandzkiej w Paryu Stowarzyszenie, pracu-

jce nad tem zagadnieniem, które te po pocztko-
wych trudnociach uzyskao nalene mu miejsce wród
pokrewnych organizacyj innych narodów. wieo za
ruch ten rozpocz si take w Estonji, Litwie, Ukra-
inie, a nawet Gruzji, wyranie popierany ze strony

angielskiej, co chyba jest pewn zapowiedzi, e przy-

jcie tych pastw, jak i innych analogicznie powsta-

ych, do Ligi Narodów nastpi zapewne równoczenie
z uznaniem ich niepodlegoci.

Rzecz jasna, e miejsce w Lidze bdzie si nale-

ao równie i Rosji, skoro tylko nastan tam pra-

worzdne stosunki wewntrzne. Ju w marcu r. 1919

na londyskiej konferencji Stowarzysze dla Ligi Na-
rodów upomnieli si o to przedstawiciele Jugosawji,

a na konferencj brukselsk w grudniu tego roku

dopuszczono ju nawet wieo utworzone Stowarzy-



szenie rosyjskie. Do niedawna co prawda naduywano
ze strony niektórych przynajmniej Rosjan hase wilso-

nowskich, aby wykaza, e wanie na podstawie tych

zasad „inorodcy", wyjwszy co najwyej Polsk i Fin-

landjc, winni si zadowoli autonomj pod panowaniem
rosyjskiem. W kadym za razie, chocia rozszerze-

nie si Ligi na olbrzymie obszary Rosji byoby nie-

zmiernie podanera, trzeba bdzie da od niej, zu-

penie tak samo jak od Niemiec, szczególnie przeko-

nywajcych gwarancyj stosowania si do zasad Ligi.

Tych za rzd bolszewicki bezwarunkowo da nie moe.
Zreszt, niechtny Lidze od samego pocztku, wcale

te dotd nie objawi pragnienia, aby go do niej do-

puszczono.

Chociaby jednak ju nadesza szczliwa chwila,

e naprawd wszystkie narody wiata w Lidze si
znajd, czego pragn musz wszyscy jej szczerzy

zwolennicy, to jednak byaby ona niezupen, gdyby
zabrako w niej czynnika, najlepiej reprezentujcego

wszystko, co narody jedna i czy, t. j. Stolicy
Ap ostolskiej.

Przyzna trzeba, e jest to czynnik tak zasadni-

czo odrbny, e moe forma jego reprezentacji bdzie
si musiaa róni od tej, któr maj „narody" w cis-

em tego sowa znaczeniu. Ale jakkolwiek si ukszta-

tuje udzia papiestwa w Lidze, której ideay goszono
ze Stolicy Piotrowej nie tylko w zamierzchem rednio-

wieczu, ale i w najwczeniejszym, najmniej im sprzy-

jajcym okresie ostatniej wojny, bdzie on dla urze-

czywistnienia jej zada nieocenion pomoc, gdy
zjedna dla niej tych wszystkich, dla których gos Na-

miestnika Chrystusowego pozosta jeszcze drogowska-

zem ycia. T drog jedyna religja, która jest na-

prawd midzynarodow i od wszelkich czynników

pastwowych niezalen, speni w rozwoju Ligi t
dobroczynn rol, której wyznawcy zasad Paktu susznie
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si spodziewaj — bez wzgldu nawet na wasne prze-

konania — od czynnika religijnego wogóle.

Zbytecznem byoby przypomina wszystkie dra-
liwe strony kwestji dopuszczenia Papiea do Ligi.

Najdraliwsza, t. j. stosunek jego do Woch, daaby
si moe jednak was'nie na tej drodze, zabezpieczaj-

cej suwerennos' Stolicy Apostolskiej bez jakiejkolwiek

ujmy dla interesów woskich, w podany sposób wy-

równa.
W przeciwiestwie do papiea, któremu wasna

godno nie pozwala ubiega si o przyjcie do Ligi,

wszystkie narody, jeszcze do niej niedopuszczone, któ-

rych rozmaite kategorje rozpatrzylimy przed chwil,

rozpoczy ju mniej lub wicej usilne o to starania.

Tem mniej aktualnem jest wobec tego faktu, wiad-
czcego, e przynaleno do Ligi nie uchodzi za ci-

ar, lecz za zaszczyt i korzy, kocowe zastrzeenie

pierwszego artykuu Paktu, dotyczce wystpienia
z Ligi. Jako warunki postawiono uprzedzenie jej dwa
lata przedtem i poprzednie wypenienie wszelkich zo-

bowiza midzynarodowych. Poza tem za zosta-

wiono czonkom Ligi zupen pod tym wzgldem swo-

bod. Jako komentarz do tego postanowienia wystar-

czy stwierdzenie, e w ostatecznej redakcji Paktu zja-

wio si ono w tak wyranej formie i zaraz na jego

pocztku wskutek nacisku ze strony Ameryki, która

ju wówczas najostroniejsze w sprawie Ligi zajmo-

waa stanowisko. Nie ulega jednak wtpliwoci, e
skoro tam przezwycion zostanie opozycyjna mniej-

szo, która si cigle jeszcze upomina o to prawo
wystpienia, jak gdyby nie byo w Pakcie ju do
wyranie zawarowane, skoro tylko raz Stany Zjedno-

czone w Lidze si znajd, to i one nie pomyl nigdy

o skorzystaniu z tego prawa. Naturalna dno
wszystkich narodów zmierza do wejcia w ich zorga-

nizowan spoeczno, aby naprawd si staa po-
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wszechn, a nie do dobrowolnego wyczenia si z niej.

I do tego denia naley przyszo.

2. Zgromadzenie.

Jako organy, za pomoc których Liga wykonywa
swe czynnos'ci, drugi artyku Paktu wymienia Zgro-

madzenie i Rad, majce przy boku jako organ po-

mocniczy stay sekretarjat. Pierwsze i naczelne miej-

sce zajmuje wic Zgromadzenie i jemu te jest po-

wicony nastpny zaraz artyku.

Skada si ono z przedstawicieli czonków Ligi,

z których kady moe mie tych przedstawicieli naj-

wyej trzech, a rozporzdza jednym tylko gosem.
Zgromadzenie zbiera si w oznaczonych okresach oraz

w kadej innej chwili, gdy tego wymagaj okolicznoci,

w siedzibie Ligi lub w jakiemkolwiek innem miejscu.

Zajmuje si za kad spraw, która wchodzi w za-

kres dziaalnoci Ligi lub dotyczy pokoju wiata.

Umylnie zaczlimy od dosownego niemal przy-

toczenia artykuu, w którym Pakt zaatwia si z kwe-

stjami skadu, funkcjonowania i kompetencji gównego
organu Ligi, aby uwidoczni jedn z cech charakte-

rystycznych caego niemal statutu. Oto zarówno tutaj

jak i w caym szeregu innych wypadków powiedziano

i rozstrzygnito tylko to, co byo najniezbdniejszem,

pozostawiajc szerokie pole przyszemu okreleniu

przez dokadniejsze przepisy i wogóle dalszemu swo-

bodnemu rozwojowi caego dziea. To te wanie
w takich wypadkach zadaniem naszem bdzie nietyle

prosta i atwa naogó interpretacja tego, co Pakt wy-
ranie wypowiada, ile wskazanie zagadnie, których

rozwizanie bdzie najpilniejszem, moliwoci przy-

szego rozwoju i jego prawdopodobnego kierunku.

Zaczynamy od sprawy reprezentacjic zon-
k ó w w Zgromadzeniu. Z przytoczonego tekstu wy-
nika przedewszystkiem, e wbrew wielu bardziej skom-
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plikowanym projektom, rozróniajcym rozmaite ka-

tegorje pastw, zdecydowano si na najzupeniej

równ reprezentacj wszystkich czonków I .igi w jej

naczelnym organie. Co najwyej mona przypuci, e
niektóre pastwa bardzo drobne, chociaby ze wzgl-
dów oszczdnoci i trudnoci w doborze odpowiednich

ludzi ogranicz si dobrowolnie do jednego lub dwóch
delegatów, tern bardziej, e ich liczba niczem nie wpy-
wa na wynik gosowania.

Decyzja ta bya najzupeniej suszn. Chocia
na pierwszy rzut oka moe razi, e jaka drobna re-

publika Ameryki rodkowej bdzie reprezentowana
i gosowaa zupenie tak samo jak olbrzymie Stany
Zjednoczone lub ludne Chiny, trzeba przyzna, e nie-

podobna znale jakiegokolwiek cakiem sprawiedli-

wego klucza, wedug któregoby przeprowadzono kon-

sekwentne i praktycznie wykonalne rozrónienie.

We wszystkich projektach, które je mimo to

chciay wprowadzi do ustroju Ligi, kierowano si
przytem obaw, e przy cakiem równej reprezentacji

rzesza drobnych pastewek, tworzcych nawet razem
tylko znikom mniejszo zorganizowanej ludzkoci,

jej terytorjum i si cywilizacyjnych, mogaby przego-

sowa wszystkie inne. Liczc si z tern wanie nie-

bezpieczestwem. Pakt Ligi w jednym z nastpnych
artykuów, mianowicie pitym, da dla wszystkich

decyzyj nie tylko Rady ale i Zgromadzenia jedno-
mylnoci wszystkich obecnych czonków. Ten
sam jednak artyku wyjmuje z pod tej zasady wszel-

kie kwestje procedury, cznie z wyznaczaniem spe-

cjalnych komisyj, w których to sprawach rozstrzyga

wikszo, a zobaczymy, e w niektórych innych miej-

scach Paktu, a równie innych czs'ci traktatów po-

kojowych, dalsze jeszcze wskazano wyjtki, gdzie

zwaszcza w Zgromadzeniu, wystarcza wikszo zwy-

ka lub dwóch trzecich.
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Czy w tern trudnem zagadnieniu wybrano naj-

lepsz zawsze drog poredni, to okae si dopiero

w praktyce. Warto podkreli, e w kilku wypadkach,

gdzie nie obowizuje jednomylno, przynajmniej w ten

sposób starano si uniemoliwi przegosowanie wiel-

kich mocarstw, e zadano, aby poza zwyk wik-
szoci, jednogonie si wypowiedziay te wszystkie

pastwa, które s reprezentowane nie tylko w Zgro-

madzeniu, ale i w Radzie. Z drugiej za strony wa-
nie my, Polacy zbyt dobrze znamy z wasnego do-

wiadczenia zgubne skutki zbytniego doktrynerstwa

w sprawie jednomylnoci, abymy nie mieli obowizku
zastanowi si powanie nad gosami, które ju pod-

czas ukadania Paktu przestrzegay przed moliwemi
nastpstwami tej zasady.

Zanim jednak po odpowiedniem dowiadczeniu

znajdzie si wyjcie z tego dylematu, trzeba bdzie
rozstrzygn kwestj inn, której Pakt zupenie nie

dotyka, mianowicie w jaki sposób maj by wyzna-

czani czy dobierani czonkowie Zgromadzenia i kogo
oni waciwie maj reprezentowa.

W pierwszej chwili mogoby si wydawa, e
bd to wedug utartej praktyki stosunków midzyna-
rodowych przedstawiciele rzdów, przez nie mianowani.

Przeciwko takiemu rozwizaniu sprawy podniosa si
jednak zgóry stanowcza opozycja, a to wanie w pa-
stwach o najlepiej wyr obionych formach ustroju demo-

kratycznego, gdzieby si mogo zdawa, e rzd po-

winien zawsze by wyrazicielem woli narodu. Nawet
Anglicy, którzy naogó do zazdronie pilnuj su-

werennoci pastwowej i uwaaj, e nie mona tu na-

rzuca adnej reguy poszczególnym pastwom, prze-

cie owiadczyli si za usiln propagand we wszyst-

kich krajach, aby prawo mianowania delegatów do

Zgromadzenia I .igi przyznano parlamentom; stron-

nictwa lewicowe w Anglji pragnyby nawet, aby par-
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lamenty wybieray tych przedstawicieli w gosowaniu
proporcjonalnem. Jeszcze dalej id pewne prdy opinji

we Woszech, dajc wprost, aby ich wybieray
same narody w gosowania powszechn em. Równie
i we Francji i w Belgji przewaa pogld, e charakter

Zgromadzenia powinien by jak najbardziej demokra-

tyczny, zapewni reprezentacj samym narodom jako

takim, chocia wprowadza si tutaj raczej pewne
wnioski kompromisowe.

Z nich najbardziej zasuguje na uwag myl, aby tylko

jeden delegat do Zgromadzenia by mianowany przez

dany rzd, a sposób wybrania innych zosta swobodnie

okrelony przez Parlament. Powstaaby w ten sposób

wcale szczliwa analogja ze skadem midzynarodo-
wej konferencji pracy, do której kade pastwo obok

dwóch delegatów rzdowych wysya po jednym przed-

stawicielu pracodawców i pracujcych. Takie rozwi-

zanie kompromisowe byoby tem bardziej wskazane,

e z jednej strony te przynajmniej rzdy, które nie

maj przedstawiciela w Radzie Ligi, nie mog si zrzec

prawa wysyania cho jednego delegata rzdowego do

Zgromadzenia, a z drugiej strony znowu niepodobna

wcale nie dopuci do bezporedniego gosu samych
narodów. Organizacje midzyparlamentarne, które po-

wstay nawet ju przed wojn i podczas wojny, dowo-

dz zreszt, e jest to myl najzupeniej realna.

Za mato tylko, naszem zdaniem, uwzgldniono
dotd w caej tej dyskusji, e nie tylko rzdom, ale

i parlamentom trudno bdzie w obecnej chwili sabego
jeszcze uwiadomienia w sprawach Ligi Narodów zna-

le ludzi najkompetentniejszych, rozumiejcych nale-

ycie now organizacj i jej zadania, umiejcych
szczliwie pogodzi obowizki wobec ojczyzny i wo-

bec ideaów ogólnoludzkich. Dlatego byoby moe
dobrze, aby w kadym kraju stowarzyszenia, pracu-

jce dla Ligi i stojce najbliej jej problemów, nie
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ograniczay si, jak to dotd postanowiy, do propa-

gandy za demokratycznym sposobem wyznaczania

tych delegatów, ale wprost wskazyway — w spo-

sób oczywicie zgoa nieobowizujcy — najodpowied-

niejsze ich zdaniem osoby, uatwiajc zadanie rzdów,
wzgldnie cia parlamentarnych.

Sprawa ta stanie si aktualn z chwil, gdy si
zwoa pierwsz sesj Zgromadzenia, co ma na-

stpi ju w jesieni w 1920 roku. Przy ukadaniu trak-

tatu pokojowego, nie oznaczono terminu, kiedy si ma
zebra pierwsze Zgromadzenie Ligi, ale sdzono za-

pewne, e nastpi to równoczenie z pierwsz sesj
midzynarodowej konferencji pracy, o której odnona
cz traktatu zgóry postanawiaa, e jeszcze w roku

1919 odbdzie si w Waszyngtonie. Dotrz3mano tej

zapowiedzi, chocia w jesieni r. 1919 traktat nawet

jeszcze nie zdoa wej w ycie, a ju wyoniy si
wszystkie trudnoci co do jego ratyfikacji przez Stany

Zjednoczone, których rzd mia zwoa konferencj

pracy. Natomiast ze zwoaniem Zgromadzenia Ligi,

którego termin nie by ustalony na pimie, postano-

wiono czeka w nadziei, e przecie w niedugim cza-

sie decyzja Ameryki zapadnie na korzy ratyfikacji

i prezydent Wilson bdzie móg to Zgromadzenie zwoa,
jak to postanawia 5-ty artyku Paktu.

Ale obechie, gdy owa nadzieja narazie zawioda
i trudno przewidzie, kiedy w Stanach Zjednoczonych

nastpi pomylna zmiana, gdy nadto ju trzeba b^-^o

zwoa bez Ameryki Rad Ligi, obecnie — powta-

rzamy — niema adnego uzasadnionego powodu, aby
duej zwleka z odbyciem pierwszego Zgromadzenia
Ligi.

Nie zastpi ich najczstsze chociaby posiedze-

nia szczupego grona Rady. Jeli naprawd wszystkie

narody wiata maj si przej ide Ligi, to musi

wreszcie rozpocz sw dziaalno ten jedyny jej
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organ, w którym wszyscy jej czonkowie mog gos
zabra. Poza charakterem imponujcej manifestacji

to Zgromadzenie bdzie jednak miao te bardzo po-

wane zadania konkretne, które bd nawet prawdo-

podobnie wymagay tego, aby stae jego zebrania pe-

rjodyczne, przewidziane w Pakcie bez cilejszego

okrelenia, byy jak najczstsze, a co najmniej coroczne.

Rozlego tych zada, dotd powszechnie niedoce-

niana, okae si natychmiast, gdy trzeba bdzie ustali

porzdek dzienny owego zebrania pierwszego. I w tej

kwestji sam traktat, w którym odrazu zapowiedziano

porzdek dzienny pierwszej konferencji pracy, co do

samej Ligi niczego nie przesdzi. Waciwie wic
kade pastwo, nalece do Ligi, moe i powinno na-

wet zgosi sprawy, jakie chciaoby widzie na po-

rzdku obrad pierwszego Zgromadzenia, a chocia za-

pewne ostatecznie ustali ten porzdek Sekretarjat Ligi,

wolne wnioski poszczególnych czonków nie powinny
chyba by wykluczone.

Aby si naleycie przygotowa pod tym wzgl-
dem, co oprócz wyboru delegatów ju obecnie za-

przta zapewne uwag wielu rzdów, aby zarazem
przewidzie, jakie wogóle sprawy na tym porzdku
dziennym stan mog, naley przedewszystkiem zda
sobie spraw z kompetencji Zgromadzenia.

W tym punkcie artyku Paktu, który si specjal-

nie niem zajmuje, jest najbardziej ogólnikowy. Idzie

to tak daleko, e w tych samych zupenie sowach
okreli te kompetencj Rady, która, jak zobaczymy,

jest organem z gruntu odmiennym. To te z najroz-

maitszych ju stron dano, aby t kwestj kompeten-

cji dokadniej ustalono.

W pewnej mierze, cho fragmentarycznie, a wic
niedostatecznie, rozjaniaj t wtpliwo inne artykuy
Paktu, ubocznie wspominajce o Zgromadzeniu.

Wiemy ju, e wedug pierwszego zaraz artykuu
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Zgromadzenie rozstrzyga wikszoci dwóch trzecich

o przyjciu nowych czonków do Ligi. Dalsze arty-

kuy dorzuc jeszcze cay szereg wyjanie co do jego

roli. Zgromadzenie wybiera te cztery pastwa, które

obok stale reprezentowanych wielkich mocarstw maj
mie na pewien okres, oznaczony równie przez Zgro-

madzenie, swych przedstawicieH w Radzie Ligi; t
wanie kwestj pierwsze Zgromadzenie bdzie mu-

siao zaatwi na samym pocztku, gdy dotd ci czte-

rej czonkowie Rady s wyznaczeni tylko tymczasowo.

Jego te wikszo jest potrzebna do zatwierdzenia

ewentualnej uchway Rady co do pomnoenia liczby

jej czonków. Nieaktualnem narazie jest postanowie-

nie, wedug którego Zgromadzenie bdzie musiao za-

twierdza nominacje przyszych Sekretarzy general-

nych Ligi, skoro pierwszy w ich szeregu zosta ju
w samym traktacie pokojowym definitywnie wyzna-

czony. Wanem natomiast jest, e wedug kocowego
artykuu wikszo Zgromadzenia jest potrzebn —
obok jednomylnoci Rady — do uchwalenia poprawek

i zmian w przepisach Paktu; prawdopodobnie bowiem

ju na pierwszem zebraniu wypyn róne wnioski

tego rodzaju.

W niektórych sprawach Pakt Ligi stawia Zgro-

madzenie narów ni z Rad, nie rozgraniczajc ich

kompetencji. I tak wiemy ju, e wedug artykuu 5

oba organy maj prawo wyznaczania komisji dla zba-

dania specjalnych zagadnie; kademu z nich bez ró-
nicy czonkowie Ligi mog zwróci uwag na wszel-

kie okolicznoci, groce zamceniem stosunków mi-
dzynarodowych (art. U); jak Rada, tak i Zgromadze-

nie moe zasiga opinji midzynarodowego Trybu-

nau sprawiedliwoci we wszelkich kwestjach (art. 14).

Poza tem w dwóch jeszcze sprawach przyznano

Zgromadzeniu osobn, a to bardzo donios rol. We-
dug artykuu 15, który bdzift musia by przedmio-

Liga Narodów *
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tem szczególnie dokadnego rozbioru, wszelkie zatargi

midzypastwowe, które, niepoddane sdowi rozjem-

czemu, bd przedoone Radzie, mog by jak gdyby
w wyszej instancji rozpatrzone przez Zgromadzenie,

jeli albo sama Rada mu je przekae albo zada tego

w przecigu 14 dni jedna z interesowanych stron. Od-
kadajc na póniej omówienie szczegóów tej proce-

dury, ju tutaj zwracamy uwag, e wanie w spo-

rach najtrudniejszych do zaagodzenia to odwoanie
si do Zgromadzenia bdzie bardzo czstem i bardzo

si przyczyni do podniesienia jego powagi.

Wreszcie cakiem samodzielne a niezmiernie wane
zadanie przeznacza Zgro madzeniu artyku 19. Wedug
niego moe ono bowiem wzywa czonków Ugi do

rewizji traktatów, które si stay niewykonalne, i do

zbadania wszelkich sytuacyj midzynarodowych, zagra-

ajcych pokojowi wiata. Jeli si uwzgldni szerzcy
si zwaszcza w Anglji ruch za rewizj traktatu wersal-

skiego i silnie tam równie wystpujce denie, aby
poruszy przed forum Ligi Narodów caoksztat pro-

blemu rosyjskiego, jako gównej dzi przeszkody do

pacyfikacji powszechnej, to zbytecznem byoby dowo-
dzi, jak pierwszorzdne wprost sprawy mog by
omawiane na pierwszej zaraz sesji Zgromadzenia.

Ale te tylko omawiane i nic wicej. Nigdzie

bowiem, gdzie Pakt przekazuje organom Ligi jakie-

kolwiek pozytywne czynnoci, nie mówi o Zgromadze-
niu, lecz o Radzie; gdzie w takich wypadkach projekt

pierwotny, przedstawiony konferencji pokojowej ju
14 lutego r. 1919 mówi ogólnikowo o Lidze Narodów,

tam tekst ostateczny z 28 kwietnia wstawi na to

miejsce cilejsze okrelenie: »Rada Ligie Gdziekol-

wiek te inne czci traktatów pokojowych odsyaj
do decyzji Ligi Narodów, wyranie wspominaj o jej

Radzie, nigdy za o Zgromadzeniu,

I
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Wida std, e nie tylko Zi!,romadzenie nie po-

siada adnej wadzy wykonawczej, lecz e wogóle

wyranie zaznaczao si denie, aby jak najbardziej

ograniczy jego kompetencj i zakres dziaania.

Cakiem szczerze te przyznano w publikacjach i owiad-
czeniach, które najsilniej wpyny na genez Paktu

albo te po jego uchwaleniu objas'niay go z najlepsz

znajomoci rzeczy, e narazie Zgromadzenie Ugi
ma by tylko terenem dla nieobowizujcej w niczem

wymiany zdania, jak gdyby szko przygotowawcz^
uwiadamiajc przedstawicieli wszystkich narodów,

a porednio opinj powszechn, w zakresie stosunków
midzynarodowych.

Mimo to byoby bardzo niebezpiecznem i na-

wskro bdnem lekceway z tego powodu rol Zgro-

madzenia. Pomijajc nawet, e w pewnych podstawo-

wych sprawach, jak przyjmowanie nowych czonków
lub wybory do Rady, glosowanie w tem szerokiem

gronie bdzie jednakowo decydujcem, trzeba si li-

czy z tem, e owe akademickie napozór dyskusje

midzy delegatami wpyn powanie na samodzielne

potem postanowienia poszczególnych pastw i linje

wytyczne ich dalszego postpowania. Moe i w tym
wypadku okae si trafn koncepcja anglosaska, która

przynajmniej pocztkowo chciaa wpywa na rzdy
nie przez kategoryczne nakazy, wkraczajce w prawa
suwerenne danego pastwa, a std zapewne nieraz

niewykonywane ze szkodliw kompromitacj Ligi, lecz

przez nacisk moralny naleycie owieconej i uwiado-
mionej opinji.

Wreszcie naley zwróci uwa,i;, e umylnie pod-

krelilimy tymczasowo takiej skromne j naoo-

zór i nieokrelonej naleycie roli Zgromadzenia. Na-
razie tylko, na trudny pocztek takie niewdziczne mu
przeznaczono zadanie. Na przyszo jednak jest ono
niewtpliwie zawizkiem staego organu

3*
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prawodawczego zorganizowanej w Lidze spo-

ecznoci narodów.

Jest to nie tylko postulatem tych miaych ideolo-

gów, którzy ju teraz w Lidze, jak w poszczególnych

pastwach, chcieliby przeprowadzi cisy rozdzia
wadzy prawodawczej, wykonawczej i sdowej, prze-

znaczajc oczywicie Zgromadzeniu rol parlamentu

midzynarodowego. dania co prawda skromniejsze

i realniejsze, ale zasadniczo zmierzajce do podobnego
celu przyszej ewolucji, wyraono ju urzdowo ze

strony caego szeregu mniejszych zwaszcza pastw;
i tak ju na naradach marcowych r. 1919 kilka pastw
neutralnych, Norwegja, Szwajcarja, Holandja. a do
pewnego stopnia równie przedstawiciel Belgji wy-

stpili z projektem, aby przekazano Zgromadzeniu Ligi

stopniowe okrelanie przepisów prawa midzynarodowe-
go, zastrzegajc tylko ich ratyfikacj poszczególnym
raristwom, oraz prawodawstwo w zakresie urzeczywist-

nienia zasad Paktu i funkcjonowania organów Ligi.

Podobne wnioski pojawi si niewtpliwie w toku

obrad Zgromadzenia, chociaby przy ukadaniu regula-

minu jego czynnoci. Zapewne nie od razu zostan przy-

jte i wykonane w caoci, stopniowo jednak bd
przeksztacay we wskazanym kierunku niewyrany
dzi jeszcze i wybitnie tymczasowy, przejciowy cha-

rakter tego organu Ligi. Chcc si przekona, e to

ju w dzisiejszych warur kach jest moliwe, chcc prze-

widzie, w jaki sposób Zgromadzenie bdzie funkcjo-

nowao i wedug jakich zasad bdzie si mogo doko-

na jego przeksztacenie w istotne ciao prawodawcze,

wystarczy przypatrzy si przepisom traktatów poko-

jowych, które dotycz funkcjonowania generalnej kon-
ferencji pracy.

W midzynarodowej organizacji pracy zajmuje

ona najdokadniej to samo miejsce, co Zgromadzenie

w samej Lidze. W tym za wanie wypadku stwier-
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dza si w sposób niezwykle pouczajcy, jak przy orga-

nizacji jednej specjalnej dziedziny ycia midzj^naro-
dowego mona byo stosunkowo atwo wyprzedzi
analogiczne unormowanie jego caoksztatu.

Take konferencja pracy w swym zakresie dzia-

ania nie uchwala odrazu gotowych ustaw, któreby

si stay obowizujce dla wszystkich czonków bez

wzgldu na ich suwerenno pastwow. Ale propo-

zycjom, które wpyny na jej porzdek dzienny, na-

daje wikszoci dwóch trzecich gosów form »pole-

cenia< lub projektu konwencji midzynarodowej, które

kade pastwo w okrelonym czasie musi przedoy
swym kompetentnym wadzom do rozpatrzenia. Gdy
chodzi o polecenie, zawiadomi Sekretarza generalnego

Ligi, jakie rodki postanowiono przedsiwzi dla jego

zastosowania; co do projektów konwencji za donosi

temu Sekretarzowi, czy zostay przez odpowiedni
wadz narodow ratyfikowane, w którym to wypadku
staj si dla tego pastwa obowizujcemi, a Rada ad-

mmistracyjna Biura Pracy pilnuje ich przestrzegania.

W cakiem analogiczny sposób Zgromadzenie

Ligi bdzie mogo wzi w swe rce inicjatyw pra-

wodawcz w szerszym o wiele zakresie. Jak konfe-

rencja pracy w zakresie ustaw i konwencyj w spra-

wach robotniczych, tak ono w caym zakresie prawa
midzynarodowego bdzie mogo opracowywa pro-

jekty coraz to nowych przepisów i umów, które przy-

jte na posiedzeniu Zgromadzenia przez przedstawi-

cieH poszczególnych pastw, bd te mogy liczy na

ratyfikacj przez ich rzdy. T drog najatwiej si
dokona owo uzupenienie i usystematyzowanie prawa
midzynarodowego, które ju w wietle wstpu do

Paktu Ligi okazao si koniecznem. Dyskusje w Zgro-

madzenia, które bd poruszay wszelkie palce za-

gadnienia stosunków midzypastwowych, najlepiej

wska praktyczne pod tym wzgldem potrzeby,
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a zwaszcza wtpliwoci i luki w dotychczasowem pra-

wie midzynarodowem, któreby naleao usun. Te-

oretyczna zas' praca kodyfikacyjna bidzie moga by
dokonana zapomoc organów sdowniczych Ligi.

W miar doskonalenia si tych ostatnich oraz

przepisów prawnych, na których si bd opieray,

Zgromadzenie, jak zreszt i Rada, coraz rzadziej b-
dzie si potrzebowaa zajmowa porednictwem w za-

targach, usuwajcych si z pod rozstrzygnicia sdo-
wego. Zawsze za, na wzór narodowych cia repre-

zentacyjnych, pozostanie najwyiszem forum, przed

którem wytacza si bdzie najrozmaitsze niedomaga-

nia stosunków wiatowych, gdzie przedstawiciele wszyst-

kich narodów swobodnie je rozpatrz i poszukiwa
bd prawnych rodków do ich usunicia, zanim jesz-

cze stan si powodem zatargu midzy interesowanemi

stronami.

3. Rada.

Rada Ligi Narodów skada si z dziewiciu osób.

Po jednym przedstawicielu i jednym gosie maj w niej

wszystkie t. zw. wielkie mocarstwa w liczbie piciu,

a wic Ameryka (narazie oczywicie niereprezento-

wana), iVnglja, Francja, Wochy i ]aponja, oraz cztery

inne pastwa, które wybiera Zgromadzenie, ilekro

zechce. Tak samo jak Zgromadzenie, tak i Rada zbiera

si w siedzibie Ligi lub w jakiemkolwiek innem miejscu,

ilekro tego wymagaj okolicznoci, oraz perjodycznie;

w przeciwiestwie jednak do analogicznego ustpu
o Zgromadzeniu, Pakt wyranie przepisuje, e te ze-

brania regularne musz si odbywa conajmniej raz

na rok. Do tych podstawowych przepisów 4 go arty-

kuu Paktu w sprawie Rady naley jeszcze ustp, do-

tyczcy jej kompetencji; ju jednak wskazalimy, e
jest on dosownie identyczny z odpowiednim ustpem
poprzedniego artykuu, mówicego o Zgromadzeniu,
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i wobec tego wcale nam nie tumaczy istotnego cha-

rakteru i konkretnych zada drugiego organu Ligi.

W tym jednak wypadku w stopniu o wiele w>'-

szym, anieli przy Zgromadzeniu, przychodz nam
z pomoc inne artykuy Paktu, które wielokrot-

nie wspominaj o Radzie, ukazujc j w coraz to

nowej roli. Oczywicie nie mamy tu na myli tych

omówionych ju wypadków, gdzie Rada i Zgromadze-

nie maj naprawd identyczne funkcje. Rzecz jasna

te, e prawo mianowania przyszych Sekretarzy Ligi,

przyznane Radzie, jest obecnie tak samo nieaktualne,

jak zatwierdzanie tej nominacji przez Zgromadzenie;

zatwierdzanie za przez Rad tych nominacyj, przez

które Sekretarz generalny dobierze sobie innych urzd-
ników Sekretarjatu, bdzie najczciej tylko czyst for-

malnoci. Waniejszem ju jest, e Rada moe w ka-
dej chwili przenie siedzib Ligi do innego miejsca,

jak to postanawia artyku 7, a zaraz w nast^pnym ar-

tykule rozpoczyna si dugi szereg przepisów, które

przekazuj Radzie sprawy o pierwszorzdnem zna-

czeniu.

W sprawie rozbrojenia Rada przygotuje jego plan

szczegóowy, bdzie czuwaa, aby raz przyjty nie zo-

sta przekroczony, i zastanowi si nad rodkami zapo-

biegajcemi niebezpiecznym skutkom prywatnej fa-

brykacji materjau wojennego; jej te bdzie wyraaa
osobna komisja wojskowa Ligi sw opinj co do wy-
konania odnonych przepisów Paktu. W kadem za
niebezpieczestwie jednego z czonków Ligi przed ata-

kiem zewntrznym Rada ma si postara, ab}^ gwa-

rancje, jakie na ten wypadek daje artyku 10- ty, od-

niosy swój skutek.

Rada musi si natychmiast zebra w kadem nie-

bezpieczestwie wojennem. Jeli za zatarg nie zosta-

nie rozstrzygnity w drodze sdowej przez Trybuna
midzynarodowy, którego projekt opracuje Rada, lub
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przez jakikolwiek wogóle wyrok rozjemczy, nad któ-

rego wykonaniem ta sama Rada czuwa bdzie, wtedy
ona wogóle bierze w swe rce szczególnie trudne za-

danie umierzenia takiego zatargu. Omówimy na wa-
ciwem miejscu sposób postpowania, jaki Pakt prze-

pisuje w takich wypadkach; tu za zaznaczamy tylko,

e nawet w razie, gdyby si w takim sporze odwoano
do penego Zgromadzenia Ligi, rola czonków Rady
przy caej tej procedurze pozostaje wyjtkowo do-

nios.
Rola ta wystpuje jeszcze wyraniej w razie po-

gw^cenia zobowiza Paktu przez jedno z pastw
Ligi. Wtedy bowiem Rada ma obowizek polecania

interesowanym rzdom, w jakiej mierze maj si przy-

czyni do akcji zbrojnej Ligi przeciwko winowajcy.

Ona te sama rozstrzyga o tem, czy taki czonek Ligi

ma by z niej wykluczony, co szczególnie zastanawia

wobec tego, e przecie o przjrjmowaniu czonków
rozstrzyga Zgromadzenie. Bardziej ju jest zrozumia-

em, e do Rady nale wszelkie starania, aby take
w zatargach, gdzie jedna lub obie strony wcale nie s
czonkami Ligi, doprowadzi do rozwizania pokojo-

wego wedug zasad Paktu.

Wreszcie naley jeszcze wspomnie, e Radzie

skadaj swe sprawozdania roczne wszystkie pastwa,
które zarzdzaj pewnem terytorjum w charakterze

mandatarjuszów Ligi; e Rada kieruje prac mforma-
cyjn Sekretarjatu Ligi i w pewnej przynajmniej mie-

rze wpywa na zakres jego budetu; e bez jej jedno-

mylnej zgody adna poprawka do Paktu nie moe
wej w ycie.

Ale niedo na tem. Gdybymy oceniali rol
Rady tylko na podstawie 26-ciu artykuów Paktu, to-

bymy sobie bynajmniej jeszcze nie zdali sprawy z ca-

ej jej rozlegoci. Trzeba ponadto uwzgldni te

wszystkie postanowienia innych czcitrak-

I
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tatów pokojowych i zwizanych z niemi
ukadów, w których jest mowa o Lidze Narodów,
a to prawie zawsze o jej Radzie. Nie kuszc si^ na-

wet o wyczerpanie tych spraw, do któ*"ych trzeba bi-

dzie powraca, omawiajc poszczególne dziedziny

dziaalnoci Ligi, tutaj, gdzie chodzi tylko o wyjanie-

nie istoty jej organów, przytoczymy jedynie charakte-

rystyczniej? ze przykady.

I tak w traktacie wersalskim uderza, e przy za-

rzdzie zagbia Sarry przez Ligtj Narodów najwa-
niejsze zadania, jak nommacj komisji, która tam przez

15 lat wadz wykonywa bdzie, jak urzdzenie ple-

biscytu po upywie tego czasu i wprowadzenie w y-
cie postanowie Ligi, powzitych na jego podstawie,

powierzono Radzie (aneks do art. 50 §§ 17, 34, 37, 39).

Ona ustali przepisy konwencji polsko niemieckiej w spra-

wie komunikacji Rzeszy z Prusami Wschodniemi, a Pol-

ski z Gdaskiem, gdyby same interesowane strony

nie doszy do porozumienia (art. 98). Ona bdzie czu-

waa nad ograniczeniem zbroje w Niemczech nawet
po ich przyjciu do Ligi (art. 164) i, póki tylko trak-

tat bdzie obowizywa, bdzie tam zarzdzaa wszel-

kie dochodzenia w tej sprawie, jakie uzna za potrzebne

(art. 213). Od niej bdzie zaleao, jak dugo bd
obowizyway pewne jednostronne zobowizania, na-

oone na Niemcy w sprawach handlowych i komu-
nikacyjnych (art, 280 i 378). Ona wreszcie rozstrzyg-

nie w ostatniej instancji o osobie przewodniczcego
w mieszanych trybunaach rozjemczych, przewidzianych

dla rozstrzygnicia ekonomicznych kwestyj spornych

midzy Niemcami a kadem z pastw zwyciskich (art.

304 a), a równie i o uregulowaniu sprawy ubezpiecze
spoecznych i pastwowych w terytorjach odstpionych

przez Niemcy (art. 312).

Zawarte ju w traktacie wersalskim (art. 80) po-

stanowienie, e Rada Ligi czuwa nad utrzymaniem
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z St. Germain (art. 88), który nadto w liczniejszych

jeszcze kwestjach, anieli tamten, wczeniej zawarty,

zwaszcza w zakresie spraw komunikacyjnych, odsya
do decyzji Ligi Narodów, a w szczególnoci jej Rady
(np, art. 309 i 310). Przedewszystkiem za trzeba pod-

kreli, e wprowadzajc szczegóowe postanowienia

o ochronie mniejszoci do traktatu pokojowego z Au-

strj (art. 69) i do osobnych ukadów, zawartych rów-

noczenie z traktatami z 28 czerwca i 10 wrzenia mi-
dzy wielkiemi mocarstwami a Polsk, Czechosowacj,
Jugosawj i Rumunj, i oddajc te postanowienia pod
kontrol Ligi Narodów, kontrol t wycznie przeka-

zano jej Radzie, jak to jeszcze niej dokadnie wy-

janimy.

Z wszystkich przytoczonych szczegóów jasno

wynika, e Rada Ligi w przeciwiestwie do jej Zgro-

madzenia, jest co do istot)^ swojej w pierwszej linji

organem wykonawczym. Ze tak te bya intencja

twórców Paktu, o tem najlepiej chyba wiadczy fakt,

e w pierwotnej redakcji, przedoonej konferencji po-

kojowej 14 lutego 1919 r., organ ten nazywano stale

„Rad wykonawcz" (ConseiL executlf). W redakcji

ostatecznej to okrelenie odpado, co tumaczy si
w podwójny sposób. Z jednej strony zdano sobie

spraw i — dla zaspokojenia obaw o prawa suwerenne
poszczególnych pastw — umylnie zaznaczano przez

to opuszczenie, e przewanie ta wadza wykonawcza
Rady nie dochodzi a do samodzielnie przedsiwzitej

akcji, lecz raczej tylko do pewnej inicjatywy, do pole-

ce pod adresem pastw poszczególnych. Z drugiej

strony natomiast jej kompetencja nie ogranicza si do

strony wykonawczej, lecz siga dalej, wkraczajc
zwaszcza, a to o wiele bardziej jeszcze, anieh to

stwierdzilimy przy Zgromadzeniu, w dziedzin sdow-
n ctwa midzynarodowego.
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Ze za ta rozlega kompetencja Rady nie jest

tylko zadokumentowana na papierze, e przeciwnie

w praktyce bidzie moe sigaa jeszcze dalej, na

to mamy ju bardzo wyrane wskazówki. Nie tylko

zwoano Rad zaraz w pierwszych dniaci po wejciu

w ycie traktatu, co — jak wiemy — byo koniecz-

nem ze wzgldu na jedno z jego konkretnych posta-

nowie, ale od tego czasu jej posiedzenia odbywaj
si niemal regularnie co miesic, a wic bez porówna-

nia czciej, anieli tego Pakt wymaga. Na tych za
zebraniach poruszya ona, a poczsci te odrazu za-

atwia cay szereg spraw, które jej wcale nie byy
formalnie przekazane, np. — e wymienimy tylko kwe-

stje najbardziej nas obchodzce — ostateczn nomi-

nacj wysokiego komisarza Ligi dla Gdaska albo

zwalczanie epidemji tyfusu w Polsce.

Byo to zreszt do przewidzenia, e zwaszcza
"na pocztku, gdy pitrzy si bd zagadnienia posta-

wione, lecz nierozwizane przez kongres i likwidacj

wojny, gdy inne organy i specjalne komisje L"gi jesz-

cze nie bd ukonstytuowane, zakres prac Rady b-
dzie omal nieograniczony, wymagajc prawie nieustan-

nego dziaania. Okazao si to zreszt dugo przed-

tem, zanim ona jeszcze formalnie wesza w ycie.

AYszak ju w czasie midzy uchwaleniem Paktu a jego

wejciem w ycie zbiera si od czasu do czasu t. zw.

komitet organizacyjny L'gi, zupenie identyczny co do

swego skadu z jej pierwsz Rid. Zaraz te na
pierwszem posiedzeniu tego grona, które odbyo si
w pocztku czerwca r. 1919, stwierdzono, e poczt-
kowo Rada bdzie musiaa funkcjonowa niemal w per-

manencji i e podanem bdzie, aby nalece do niej

pastwa wyznaczay jako swych przedstawicieli swych
najwybitniejszych mów stanu; postanowiono nawet,

ze w razie potrzeby kady z czonków Rady moe by
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zastpiony przez prezydenta ministrów lub ministra

spraw zagranicznych danego pastwa.
Istotnie wynikao to ju z przewanie wykonaw-

czego charakteru jej kompetencji, e w Radzie bd
musiay by bezwarunkowo i wycznie reprezento-

wane rzdy dopuszczonych do niej pastw. Uznah
to te od pocztku ci sami zwolennicy jak najszybszego

postpu idei Ligi, którzy, jak widzielimy, w jej Zgro-

madzeniu pragnliby widzie wycznie lub przewanie
przedstawicieli samych narodów, wybranych przez sej-

my. Przy Radzie za chodzi bdzie nie o wyraenie
woli narodów, któr jej wanie Zgromadzenie wska-

zywa powinno, lecz o jak najwiksz sprawno jej

dziaania i autorytet jej czonków.
Stwierdzenie tego faktu jest tern waniejsze, e

ta sama konieczno wpyna te, jak zaraz zoba-

czymy, na zasadniczy skad Rady. Wiemy- ju, ja-

kim on jest wedug brzmienia Paktu. Ale ze wzgldu
na pierwszorzdne w Lidze znac/enie tego organu,

a jeszcze bardziej ze wzgldu na zarzuty, jakie ten

skad wywoa i jeszcze wywouje, naley t spraw
bliej rozpatrzy. Bdzie to te potrzebnem dla zro-

zumienia dodatkowych, nieprzytoczonych tu jeszcze

przepisów odnonego artykuu Paktu, które przewiduj

i umohwiaj pewne wahania si, a nawet trwae zmiany

w skadzie Rady.

Niema zarzutu przeciwko Paktowi Ligi, któryby

si czciej syszao, — zarówno od osób najpowierz-

chowniej tylko z ni obznajomionych, jak i od wielu

najkompetentniejszych szermierzy jej idei —
,
jak ten,

e obecna jej organizacja zgoa niesprawiedUwie uprzy-
wilejowaa wielkie mocarstwa, a to wa-
nie przez postanowienia co do skadu Rady, której de-

cydujca w Lidze rola jest tak widoczn. Istotnie to,

e kade z wielkich mocarstw ma zabezpieczone w Ra-

dzie stae miejsce, podczas gdy wszyscy inni czonko-
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lonij) a"), maj w niej tylko czterech, dowolnie i nie-

regularnie zmienianych przedstawicieli, wydaje si na
pierwszy rzut oka jaskrawem pogwaceniem zasady
równoci narodów. W przekonaniu tem utwierdza

jeszcze znana do ogólnie okoliczno, e to wyró-
nienie wielkich mocarstw byo pomysem niemal wy-

cznie anglosaskim, który nawet w innych uprzywile-

jowanych t drog pastwach, zwaszcza we Francji,

wzbudzi powane wtpliwoci krytyczne, u t. zw. za
>maych< narodów ogólne niezadowolenie i gone pro-

testy, a zwaszcza stanowcze danie odpowiednich

zmian w Pakcie. Zgóry te trzeba przyzna, e we
wszystkich zarzutach, podnoszonych w tej sprawie,

tkwi duo susznoci, a jednak zobaczymy, e odnone
postanowienia Paktu przecie nie zasuguj na tak

bezwzgldne potpienie, jakby si na pierwszy rzut

oka zdawa mogo.
Przedewszystkiem trzeba sobie zda spraw z tego,

e byo zupenie niemoliwem, aby w Radzie byli stale

reprezentowani wszyscy czonkowie Ligi. W prze-

ciwiestwie do Zgromadzenia, ustanowionego na zasa-

dzie zupenej równoci tych czonków, ale liczcego

te wskutek tego ju przy obecnym skadzie Ligi stu-

kilkudziesiciu delegatów, Rada o charakterze prze-

wanie wykonawczym moga dziaa szybko i spraw-

nie, bez straty czasu na dugie dyskusje, tylko w bez

porównania szczuplejszem gronie. Co najwyej moga-
by hczy kilkunastu czonków, a i w takim razie tylko

mniej wicej jedna trzecia cz pastw, nalecych
do l.igi, mogaby by równoczenie reprezentowan
w Radzie.

Na to jest zgoda powszechna i dlatego wszelkie

projekty, pragnce take w tem szczupem gronie

Rady uratowa zasad równoci pastw, przewiduj
kolejne zmiany w jej skadzie, tak samo jak to czyni
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i obecnie uchwalony Pakt. Rónica polega tylko na
tem, e wedug owych napozórj suszniejszych pro-

jektów kade pastwo byoby reprezentowane w Ra-

dzie równie czsto albo tez, o ileby o jej kadorazo-
wym skadzie mia rozstrzyga wybór, miaoby równe
szanse przy tej elekcji.

Czy jednak takie teoretycznie nienaganne rozwi-
zanie sprawy odpowiadaoby istotnym, praktycznym
potrzebom? Dwie si tutaj nasuway wtpliwoci. Po
pierwsze suszno wymaga, aby przy kadej decyzji

Rady mogliby si wypowiedzie ci, którzy w danej

sprawie s bezporednio interesowani. Po drugie za
ley to w oczywistym interesie L'gi, aby za jej orga-

nem wykonawczym staa jak najwiksza powaga i sia

faktyczna; to za, póki nie powstanie staa midzyna-
rodowa sia zbrojia, musi by zalenem od tego, jakie

pastwa w tej Radzie zasiadaj, przyjmujc bezpo-

redni odpowiedzialno za jej postanowienia i gwa-

rantujc w pierwszym rzdzie ich istotne wykonanie,

chociaby z nakadem wasnych sit swoich.

I otó zdawao si, e i jednej i drugiej potrzebie

najlepiej uczyni si zado, zapewniajc t. zw. wielkim

mocarstwom sta reprezentacj w Radzie. Wycho-
dzono przy tem z zaoenia, e one s bezporednio

interesowane we wszystkich bez wyjtku sprawach y-
cia midzynarodowego, e od ich staego udziau b-
dzie zalea faktyczny autorytet Rady i e na nie

z natury rzeczy spadn gówne ciary, zwizane z wy-
konaniem jej postanowie.

Sab stron takiego wnioskowania jest oczywi-
cie to, e samo okrelenie, jakie pastwa trzeba uwa-a za wielkie mocarstwa, jest raczej subjektywne

i konwencjonalne. Daremnie szukalibymy w tej mie-

rze cisej definicji prawnej. Oczywistem jest to tylko,

o ile chodzi o Stany Zjednoczone, Anglj i Francj,
ale ju co do Woch, a zwaszcza co do Japonji mo-
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gyby zachodzi powane wtpliwoci, czy one na

prawd zasadniczo przewyszaj wszystkie inne pa-
stwa rozlegoci i wszechstronnoci swych interesów,

oraz si i wpywem politycznym. Okazao si to

chociaby na samej konferencji paryskiej, gdzie Naj-

wysza Rada Dziesiciu, zoona z przedstawicieli

wszystkich piciu wielkich mocarstw, zmienia si rycho

w Rad Czterech, bez udziau Japonji, a czasem na-

wet faktycznie w Rad Trzech, bez udziau Woch.
Naogó jednak trzeba si zgodzi na to, e wszystkie

te pastwa, mimo rónic pomidzy niemi, zajmuj sta-

nowisko dominujce, i naley pozostawi przyszoci

rozstrzygnicie pytania, o ile to wyrónione stanowisko

nadal si utrzyma.

Powanym zato argumentem, przemawiajcym
za susznoci tezy, e tym wanie wielkim mocar-

stwom naley si celowe uprzywilejowanie w Radzie

przez sta reprezentacj, jest zastanawiajcy bd co

bd fakt, e projekt ten nie wyszed bynajmniej tylko

od kilku notorycznych imperjalistów anglosaskich, któ-

rych monaby podejrzywa o naduywanie idei Ligi

dla mocarstwowych celów domowych. Teza ta jest

przyjt naogó w caej opinji angielskiej i amery-

kaskiej, nawet i w tych kotach, które najszczerzej

i najHberalniej pojmuj haso Ligi Narodów i jej za-

dania, którym naprawd chodzi o pomylny rozwój

caej organizacji. Na pierwszem miejscu trzeba tu

naturalnie wymieni samego prezydenta Wilsona.

Jego pierwotny projekt, przedoony na pierw-

szem zaraz posiedzeniu komisji kongresowej dla spra-

wy Ligi, szed nawet jeszcze dalej w tern uprzywile-

jowaniu wielkich mocarstw. Ustanawia bowiem, e
do Rady Ligi powinny nalee wogóle tylko te pa-
stwa, które maj powszechny i ogólny zakres intere-

sów, i dodawa, e za takie uwaa si owe pi mo-

carstw.
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Ale dodawa te jedno postanowienie o pierwszo-

rzdnem znaczeniu, które miao usun wszelkie krzyw-

dzce skutki tej zasady, a które weszo te do osta-

tecznego tekstu Paktu. Zgodnie bowiem z propozycj
Wlsona, czytamy w przedostatnim ustpie 4-go arty-

kuu, e ilekro Rada zajmie si spraw, specjalnie

interesujc jakie pastwo, w niej niereprezentowane,

to zostanie ono zaproszone do wysania na ten czas
swego przedstawiciela do Rady.

W projekcie Paktu z 14 lutego dodano nawet,

e w takich wypadkach postanowienie Rady tylko

wtedy bidzie obowizywao dane pastwo, jeli takie

zaproszenie istotnie nastpi. Nawet za bez takiego

wyranego podkrelenia wynika to logicznie z przyto-

czonego tekstu. Z jego brzmienia angielskiego, we-

dug którego ten nadzwyczajny delegat do Rady b-
dzie wówczas zasiada w niej „jako jej czonek" {sit

as a member), wynika ponadto, e bdzie mia take
prawo gosu, a poniewa wedug nastpnego zaraz

artykuu w Radzie, jak i w Zgromadzeniu, zasadnicze

uchway mog zapada tylko jednogonie. Rada nie

bdzie moga narzuci adnemu pastwu jakiego po-

stanowienia wbrew jego woli. Dla uniknicia niepo-

rozumie naley jednak ju tutaj zaznaczy, e wedug
artykuu 15-go o zatargach midzynarodowych gosy
stron interesowanych nie bd si liczyy, jeeli b-
dzie chodzio o taki zatarg wzajemny.

Warto caego zastrzeenia o zapraszaniu inte-

resowanych stron do Rady bdzie oczywicie zaleaa
od tego. czy kade pastwo dopilnuje jego cisego
stosowania. Aby to zapewni, byoby podanem, by
porzdek dzienny kadej sesji Rady by przedtem za-

komunikowany wszystkim czonkom Ligi, którzyby

w takim razie mogli si upomnie na czas o wykona-

nie tego przepisu.

j
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Bez wzgldu jednak na kwestj zastosowania,

pastwa, których zakres interesów zgóry uznano za

„partykularny", nie zadowoliy si takiem tylko za-

bezpieczeniem swych praw. Istotnie narzucao si
wprost spostrzeenie, e, zapewniajc wielkim mocar-

stwom stae miejsce w Radzie, atwo monaby po-

mnoy minimaln liczb piciu tylko czonków, aby
i innym pastwom umoliwi regularn, chociaby
tylko kolejn w niej reprezentacj. Na ten wniosek
rycho zgodzono si zasadniczo w komisji kongresowej.

Chodzio tylko o oznaczenie liczby owych p e r j o -

dycznych czonków Rady. '

Po dugich dyskusjach zgodzono si na liczb

czterech. Nie jest ona bynajmniej przypadkow. Po-

niewa w sprawach formalnych take w Radzie wy-
starczy zwyka wikszo, a nadto traktat wersalski

w szeregu wanych spraw, jakie przekaza Radzie

Ligi, zwaszcza co do kontroli wypenienia zobowi-
za niemieckich, zastrzeg, e wystarczy wikszo
jej gosów, postarano si o to, aby przynajmniej w tycli

wypadkach opozycja mniejszych pastw nie moga
udaremni uchwa Rady. Zapewniono wic wielkim

mocarstwom, o ileby wszystkie byy zgodne midzy
sob, przewag jednego gosu.

Wiemy ju, e wybór owych czterech niestaych

czonków Rady przekazano Zgromadzeniu Ligi. Mi-

mochodem nasuwa si uwaga, e — na wzór cakiem
analogicznej organizacji Rady administracyjnej Biura

Pracy — przy tem gosowaniu nie powinny bra
udziau te mocarstwa, które i tak maj zapewnione stae
miejsce w Radzie. Zanim jednak wogóle przyj mogo
do takiego wyboru,, konferencja pokojowa, chcc umo-
liwi funkcjonowanie Rady jeszcze przed pierwszem

posiedzeniem Zgromadzenia, zaraz przy uchwaleniu

Paktu sama tymczasowo wyznaczya pastwa

L'ga Narodów. ^
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które obok wielkich mocarstw miay by narazie

w Radzie reprezentowane.

Take wybór tych czterech pastw, którego do-

nioslos'ci nie trzeba chyba dowodzi i który napewno
wpynie na pierwszy wybór regularny przez Zgroma-
dzenie, nie by oczywicie dzieem przypadku. Wanem
byo zwaszcza, e postanowiono odraza przyj do

Rady przynajmniej jedno z pastw neutralny eh;

wybrano jedno z n ajznaczniejszych, które ju przed

wojn, dziki tradycjom wietnej przeszoci zbliao
si nawet formalnie (dyplomatycznie reprezentowane

przez ambasadorów) do stanowiska wielkich mocarstw,

mianowicie H i s z p a n j . Konferencji, zdaje si zwasz-

cza prezydentowi Wilsonowi, zaleao tak dalece na

tym udziale neutralnych zaraz w tymczasowej Radzie,

e dopuszczono si nawet nieformalnoci, daremnie

wytknitej przez Portugalj, powoujc do Rady pa-
stwo, które w owej chwili wcale jeszcze nie naleao
do Ligi.

Dla mniejszych pastw koalicji pozostay wobec
tego ju tylko trzy miejsca. Powanym precedensem

dla ich obsadzenia by skad komisji kongresowej,

która Pakt uoya. Pocztkowo, powoana do ycia
25 stycznia 1919 r., skadaa si z dwóch przedstawi-

cieli kadego wielkiego mocarstwa, obok których po

jednym reprezentancie miay Belgja, Brzy 1ja, Chiny,

Portugalja i Tugosawja (wówczas jeszcze Serbja); nie-

bawem jednak, w zwizku z ogóln na kongresie akcj,
aby mniejszym pastwom zapewni bardziej równo-
rzdn reprezentacj w komisjach, take do komisji

Ligi Narodów dopuszczono dodatkowo jeszcze cztery

pastwa, które od posiedzenia z dnia 6 lutego bray
udzia w jej pracach: byy to Czechosowacja, Grecja,

Polska i Rumunja.

Zgóry mona byo przewidzie, e z tych 9 pastw
napewno wejd do tymczasowej Rady Belgja, któ-
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rej raz jeszcze chciano odda hod za ca jej rol pod-

czas wojny, a nadto wynagrodzi zawód co do siedziby

Ligi, oraz Brz yl ja, najznaczniejsza na kongresie

przedstawicielka aciskiej poudniowej Ameryki, stale

te wyróniana, chocia w wojnie nie wzia czynnego
udziau. Natomiast najmniej szans miay Portugalja,

poniewa pówysep pirenejski ju by reprezentowany
przez jej wiksz, cho neutraln ssiadk, oraz — jak

przyzna trzeba — te pastwa, które pozostaway
w zatargu z jednem z wielkich mocarstw, a wic Chiny

i Jugosawja. Z pozostaych za pastw wschodnio-

europejskich powoano do Rady Grecj, do czego

w znacznej mierze przyczynia si osobista popular-

no jej delegata, Venizelosa, który te zarówno w ko-

misji, jak i przy kadej innej sposobnoci okazywa
dla pracy Ligi Narodów jak najwiksze zainteresowanie

i zapa. Naley zaznaczy, e podobno najpowaniej-

sz kontrkandydatk Grecji bya Polska.

Postanowienie, ie cztery „mniejsze" pastwa
bd zawsze, zmieniajc si perjodycznie, zasiaday

w Radzie, zawarte ju v/ projekcie Paktu z 14 lutego,

bynajmniej tych pastw nie zadowolio. day one

przyznania sobie znaczniejszej liczby miejsc; Chiny

np. chciay podniesienia tej liczby do 10. W tym sa-

mym duchu wypowiaday si te pastwa neutralne na

obradach marcowych. To te ostateczna redakcja

Paktu, przyjta 28 kwietnia, zrobia tym deniom
jedn jeszcze koncesj. Wprowadzia do 4 go arty-

kuu ustp, wedug którego Rada, za zgod wikszoci
Zgromadzenia, moe pomnoy liczb swych czon-

ków, zarówno staych jak i perjodycznych.

Nie naley przecenia tej koncesji, gdy to samo
mona byo osign przez póniejsz do Paktu po-

prawk, która wedug jego artykuu kocowego na

cakiem tych samych warunkach, t. j. za zgod Rady
i wikszoci Zgromadzenia moe przyj do skutku.



— 52 —
Mimo to wyrana zapowiedz takich wanie poprawek
w samym tekcie ma swoje znaczenie, jako wytkniecie

przyszej linji rozwoju. Dlatego denie do zapewnie-

nia mniejszym pastwom bardziej równorzdnej repre-

zentacji w Radzie obecnie wyraa si gównie w po-

stulacie, sformuowanym np. na brukselskim zjedzie

Towarzystw dla popierania Ligi, aby ten ustp 4go
artykuu jak najrychlej znalaz zastosowanie.

Jedno tu tylko zachodzi niebezpieczestwo. We-
dug wszelkiego prawdopodobiestwa ten dodatek po-

jawi si w Pakcie nie tylko jako koncesja dla ogóu
obecnych czonków Ligi, ale take jako zapowied
szybkiego wprowadzenia do Rady takich pastw, które

przed wojn równie zaliczay si do wielkich mocarstw
i tylko dlatego nie wystpuj w Radzie, bo wogóle
jeszcze nie nale do Ligi. Z grona 8 wielkich mo-
carstw przedwojennych, po zupenem rozpadniciu si
Austro-Wgier, pozostay bowif.m jeszcze Niemcy

i Rosja. I otó ju pojawiy si gosy, e po przy-

jciu do Ligi i one w charakterze wielkich mocarstw
bd musiay mie stae miejsce w Radzie. Mniejsze

pastwa skorzystayby z tego tylko otye, ze dla zacho-

wania dotychczasowej proporcji take liczb perjo-

dycznych czonków Rady pomnoonoby wtedy o dwa.

O ile jednak samo przyjcie Niemiec i Rosji do
Ligi, skoro tylko dadz konieczne gwarancje, mona
uzna za potrzebne a nawet podane, o tyle takie

ich wyrónienie, na samej tylko zasadzie duego ob-

szaru, jaki zachoway mimo strat wojennych, trzebaby

stanowczo potpi. Pod wzgldem moralnym uprzy-

wilejowanie takich wanie pastw, które ideje Ligi

dotd najjaskrawiej gwaciy, byoby wprost sponie-

wieraniem tych idej, a praktycznie biorc, oba te

pastwa dowiody wanie, na jak kruchych podsta-

wach spoczywaa ich pozorna wielko.
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Przeciwnie, jeli chodzi o pomnoenie staych

miejsc w Radzie, to zasugiwayby na nie takie pa-
stwa, które stay si ywemi symbolami idei prawa
i, najdotkliwiej cierpic przez ich dotychczasowe gwa-
cenie, day dowody niespoytych si ywotnych. Ta-

kiemi za pastwami s w pierwszym rzdzie niewielka

obszarem, lecz przodujca we wszelkiej pracy kultu-

ralnej Belgja, oraz zmartwychwstaa Polska,
która w dodatku jest najwikszem dzi w Lidze pa-
stwem sowiaskiem, jedyn przedstawicielk wschod-

niej Europy w cilejszem znaczeniu, a jest bezpored-
nio interesowana w tylu zagadnieniach, wynikajcych
z traktatów pokojowych i caej wogóle likwidacji woj-

ny, e i tak niemal cigle trzebaby j zaprasza na
zebrania Rady.

Co do periodycznych za czonków Rady,
których przez duszy czas naleaoby równie wybie-

ra tylko z pierwotnych czonków Ligi, to liczba ich

powinna by pomnoon tak dalece, aby zawsze mogy
by reprezentowane wszystkie waniejsze grupy te-
rytorjalne mniejszych pastw, a wic nie tylko —
jak obecnie — pówysep Pirenejski i Bakaski, oraz

Ameryka Poudniowa, ale take Skandynawja, Europa
rodkowa (aarazie Holandja, Szwajcarja i Czecho-

sowacja), oraz Azja kontynentalna, chociaby ze wzgl-
du na Chiny. Rada liczyaby wic, obok 7 czonków
staych, 6 perjodycznych, tak e utrzymaby si do-

tychczasowy stosunek gosów, a liczba ogólna 13 nie

byaby zbyt wysok.
Pewne pomnoenie tej liczby byoby podane

i z tego wzgldu, e zakres dziaania Rady w przy-

szoci cigle si bdzie rozszerza. Wprawdzie, jak

przy Zgromadzeniu, z rozwojem organów sdowych
Ligi zmalej jej fankcje sdownicze, ale zato cay
rozwój Ligi bdzie si przecie odbija przedewszyst-
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kiem na jej faktycznie najwaniejszym organie, którym

jest wanie Rada.

W miar zanikania lepej wiary w rzekomy dog-

mat suwerennoci pastwowej, charakter wykonawczy
tego jak gdyby Rzdu midzynarodowego stanie si co-

raz bardziej realnym. Ale wanie dziki rozrastaniu

si tych funkcyj, rola Rady bdzie pod tym wzgldem
gównie kierownicz, analogiczn do roli naczelnika

pastwa w yciu poszczególnych narodów, a technicz-

n stron wykonania obejmie coraz wyraniej inny

organ Ligi, który wbrew skromnej nazwie, ju dzi si
do tego sposobi.

4. Sekretarjat.

O Sekretariacie Ligi dotd wspominalimy tylko

ubocznie. Ale nawet specjalny, b-ty artyku Paktu,

który si nim zajmuje, mao nam mówi poza tem, co

ju podnielimy mimochodem, e mianowicie Sekreta-

rza jeneralnego w przyszoci bdzie mianowaa Rada,

z aprobat wikszoci Zgromadzenia, a innych sekre-

tarzy z reszt personelu mianuje on sam z zatwierdze-

niem Rady. Oprócz tego, pomijajc kwestj formaln
siedziby, któr trzeba bdzie omówi osobno, dowia-

dujemy si tu tyl^io jeszcze, e Sekretarz jeneralny

Ligi, którego nazwisko jest podane w aneksie do

Paktu, jest de iure sekretarzem Zgromadzenia i Rady,

oraz e wydatki Sekretarjatu ponosz czonkowie Ligi

w stosunku ustalonym przez Midzynarodowe Biuro

Unji Pocztowej. Take nastpny artyku, który w zwiz-
ku ze spraw siedziby powraca te raz jeszcze do Se-

kretarjatu, przynosi tylko informacje o charakterze

raczej formalnym, e mianowicie stanowiska w Sekre-

tarjacie, jak zreszt wszelkie wogóle funkcje w Lidze,

s dostpne zarówno dla mczyzn jak i dla kobiet,

i e jego funkcjonariusze, narówni z Delegatami czon-
ków, ciesz si przywilejami suby dyplomatycznej.
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Na pierwszy rzut oka mogoby si wydawa, e

Sekretariat ma by tylko czem w rodzaju kancelarji

Ligi, a jego naczelnik istotnie tylko sekretarzem w zwy-

kem tego sowa znaczeniu, którego gównem zada-

niem byoby prowadzenie protokóów Zgromadzenia
i Rady. Ju jednak z ubocznych wzmianek w dal-

szych artykuach Paktu wynika, e jego kompe-
tencja jest bez porównania szersza. Mniejsza, e
on to wanie w razie niebezpieczestwa wojennego
zwouje Rad; czyni to bowiem, wedug artykuu 11-go,

tylko na danie jednego z czonków Ligi. O wiele

waniejszem jest, e w sporach nie poddanych sdowi
rozjemczemu do niego nale wszelkie rozporzdzenia
celem przeprowadzenia dochodze i zbadania zatargu.

Sekretarjat te wedug artykuu 18 go przeprowadza
natychmiastow registracj traktatów i umów midzy
czonkami Ligi i ma obowizek ich ogoszenia. On
te, na danie stron i za zgod Rady, we wszystkich

sprawach ycia midzynarodowego, dla których nie

istniej osobne komisje lub biura, zbiera i udziela

potrzebnych informacyj i wogóle wykonuje wszelkie

czynnoci pomocnicze. Wreszcie, wedug tego arty-

kuu 24-go, Rada moe wczy wydatki komisyj lub

biur, podlegych Lidze, do wydatków Sekretarjatu. Ze

w ten sposób stan si one waciwie niczem innem

jak oddiiaami tego organu L'gi, na to mamy najlep-

szy dowód w jedynem biurze tego rodzaju, które na-

razie istnieje. Wszak z tego, e wszelkie koszta mi-
dzynarodowej organizacji pracy, wyjwszy jedynie wy-

datki reprezentacyjne czonków, pokrywa Sekretarz

jeneralny Ligi, wynika nasamprzód, e Dyrektor Biura

Pracy jest wobec niego odpowiedzialny za uytek tych

funduszów; ale czy si z tem take obowizek Se-

kretarza jeneralnego udzielania temu Biuru wszel-

kiej pomocy, a nadto pierwszorzdna jego rola nie

tylko przy registracji konwencji w sprawach pracy,
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ale i w badaniu wynikajcych z nich zatargów, gdzie

on to rozstrzyga o skadzie i przewodnictwie komisji

ankietowej, do czego jeszcze powrócimy przy innej

sposobnoci.

Wida std, e zakres dziaania Sekretarjatu

zgóry by pomylany bardzo szeroko, a w konkret-

nych wypadkach, w miar rozwoju caej organizacji

midzynarodowej, z koniecznoci jeszcze rozszerza
si bdzie. Nie ograniczajc si bynajmniej do wa-
ciwych czynnoci sekretarskich przy innych organach

Ligi, ma przynajmniej w osobie swego kierownika

funkcje cakiem samodzielne. Najlepszym za
dowodem, e tytu tego kierownika jest uyty w tem

znaczeniu, w jakiem si mówi o sekretarzach i pod-

sekretarzach stanu, jest ciekawy szczegó, ie pierwot-

nie przeznaczano mu tytu kanclerza Ligi.

Odstpiono wprawdzie od tego zamiaru, aby unik-n wraenia, e tworzy si jak gdyby pierwszego mi-

nistra nowego rzdu midzynarodowego. Ale sam
wybór jego sta si nowym dowodem, jak wysokie

w istocie stanowisko tworzono. Jak, me czekajc
pierwszej sesji Zgromadzenia Ligi, zaraz przy uchwa-
leniu Paktu na kongresie wyznaczono tymczasowo
perjodycznych czonków Rady, tak te, nie czekajc
nawet pierwszego posiedzenia Rady, równoczenie wy-

znaczono — a to nawet nie tymczasowo, lecz defini-

tywnie, — pierwszego Sekretarza jeneralnego Ligi.

Nazwisko jego, do którego brytyjskim zwyczajem do-

dano spory szereg hter, oznaczajcych róne wysokie

ordery, tworzy samo jedno drug (po spisie czonków
pierwotnych) cz aneksu do Paktu.

Dla niewtajemniczonych byo ono niespodziank.

,,The Monourable Sir James Erik Drunimond" nie bra
przedtem adnego widocznego udziau w pracach nad ;

stworzeniem Ligi Narodów; nie odegra te wybitniej-

szej na zewntrz roli na konferencji pokojowej, w któ-
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rej uczestniczy jako czonek Sekretarjatu Delegacji

brytyjskiej. Przydzielony jako sekretarz ministrowi

Balfour'owi, sam mia ju stanowisko ministra peno-
mocnego, a w poprzedniej karjerze dyplomatycznej

by sekretarzem osobistym kilku sekretarzy stanu

w Foreign Office. Potomek starej rodziny angiel-

skiej, wyznania katolickiego, stojc obecnie w sile

wieku, przedstawia czysty typ dyplomaty brytyjskiego

imperjum.

Powoany na nowy urzd w nowej organizacji,

gdzie niezmiernie duo zaleao od tego, co pierwszy

tu postawiony czowiek ze swego stanowiska zdoa
zrobi, zabra si do pracy szybko i energicznie. Za-

cz ju na wiosn roku 1919 dobiera tymczasowy
sztab wspópracowników, podkrelajc przy tem stale

zasad, e przy nominacji urzdników Sekretarjatu

nie moe si trzyma adnego klucza narodowocio-
wego ani te kierowa propozycjami poszczególnych

rzdów, gdy jego urzd nie ma si skada z przed-

stawicieli kadego narodu, lecz z funkcjonarjuszów

Ligi, silnie przejtych duchem midzynarodowym a fa-

chowo kompetentnych. Mimo to uwzgldnia oczywi-
cie kandydatur}"^, na czas wysuwane przez rzdy na-

rodowe, a we wrzeniu 1919 r., kiedy potrzebny na-

razi komplet urzdników by osignity, w Sekreta-

rjacie Ligi pracowali ju przedstawiciele U narodów,

w tem i neutralnych.

Z ich pomoc urzeczywistni Ju w lecie zarys

tymczasowej organizacji Sekretarjatu, jaki na pocztku
czerwca przedstawi komitetowi organizacyjnemu Ligi.

Cay Sekretarjat podzieli na s e kej e, które, .jak to

sam zaznacza, miay odpowiada minister j om
poszczególnych rzdów: powstaa wic sekcja polityki

midzynarodowej, czyli jak gdyby midzynarodowe mi-

nisterjuai spraw zagranicznych, sekcja handlowa, fi-

nansowa, komunikacyjna, zdrowia publicznego i t. d.

;
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nadto trzeba byo stworzy sekcje, odpowiadajce no-

wym potrzebom ycia midzynarodowego, jak sekcj
informacyjn, sekcj mandatow, zaprojektowano sekcj
dla spraw mniejszoci i t p.

Jasnem byo, e normalne funkcjonowanie tych

sekcyj rozpocznie si dopiero po wejciu w ycie Paktu,

gdy przynajmniej Rada Ugi przystpi do konkretnych

prac. Ale ju od pocztku Sir Drummond wyrobi
sobie konkretny a bardzo charakterystyczny pogld
na przyszy stosunek gównych sekcyj swego Sekreta-

rjatu do poszczególnych rzdów. Uwaa mianowicie

za podane, aby w kadem ministerjum kadego rzdu
powsta osobny wydzia, któryby si znosi bezpo-
rednio z odpowiedni sekcj Sekretarjatu Ligi

jako wspólnym orodkiem; powstaaby w ten sposób

jak gdyby sie — wedug jego wasnego wyraenia —

,

czca wszystkie na wiecie organy, pracujce w tej

samej dziedzinie ycia, coby pozwolio uzgodni te

prace i w kadej z tych dziedzin przygotowa istotn

wspólno wszystkich narodów.

Dotychczas rzdy nawet tam, gdzie zrozumienie

koniecznoci Ligi i sympatja dla niej s najwiksze,

nie okazuj skonnoci do zgody na tak koncepcj.

Stoj bez wyjtku na stanowisku, e w kadym kraju

tylko ministerjum spraw zagranicznych moe si zno-

si bezporednio z Sekretarjatem Ligi, wszelkie za
inne wadze i urzdy tylko za jego porednictwem.
Powstaj natomiast w ministerjach spraw zagranicz-

nych osobne sekcje czy wydziay dla spraw Ligi Na-

rodów, które znosz si te w tych sprawach z odpo-

wiedniemi organami w innych ministerjach danego pa-
stwa. Zdaje si, e dotd ta organizacja najdalej po-

stpia we Francji.

W przyszoci nie jest oczywicie wykluczonem,

e zgodnie 2 projektem Sir Drummonda dojdzie do bez-

poredniego wspópracownictwa analogicznych wadz
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i urzdów wszystkich pastw pod naczelnem kierow-

nictwem Sekretariatu Ligi, którego sekcje stan si
wtedy naprawd jak gdyby ministerjami midzynaro-
wemi. Dzisiaj jednak dae trudnoci sprzeciwiaj si
jeszcze urzeczywistnieniu tej myli, której organizacje

w rodzaju midzynarodowej konferencji pracy z jej

Rad i biurem dopiero toruj drog. Nadto, jak wi-

dzielimy, niektórym oddziaom Sekretarjatu Ligi nie

odpowiadaj adne organy rzdowe w poszczególnych

pastwach. To te chociaby z tego wzgldu po-

trzebn byJa inna jeszcze moliwo staego ko

-

munikowania si Sekretarjatu z poszcze-
gólnymi czonkami Ligi, zwaszcza tymi, któ-

rzy nie maj staego przedstawicielstwa w jej Radzie.

I w tym wypadku nasuwaa si pewna analogja

z midzynarodow organizacj pracy. Dyrektor Biura

Pracy z rzdami a w szczególnoci z odpowiedniemi

ministerjami takich pastw, które nie s reprezento-

wane w Radzie administracyjnej tego Biura, znosi si
za porednictwem osobnego funkcjonarjusza,
wyznaczonego przez dany rzd. Celem stworzenia

podobnego staego cznika midzy Sekretarjatem Ligi

a poszczególnemi pastwami, ju na pierwszych ze-

braniach komitetu organizacyjnego pojawia si myl,
zakomunikowana przez Sekretarza jeneralnego wszyst-

kim rzdom, aby tym cznikiem by jeden z delega-

tów danego pastwa w Zgromadzeniu Ligi, wzgldnie

jego naleycie upenomocniony zastpca. Dodano te,

e powinien rozporzdza odpowiedniem biurem, per-

sonelem sekretarskim, czyli, e powinny powsta —
aczkolwiek samej nazwy si unika — pewnego rodzaju

stae poselstwa albo raczej sekretarjaty
poszczególnych pastw przy Sekretar ja-

cie Ligi. Bdzie to poytecznem i podanem za-

róvsno dla samej Ligi i jej Sekretarza jeneralnego,

któremu uatwi wspomniane wyej zadania co do zba-
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dania wszelkich sporów midzynarodowych oraz zbie-

rania i udzielania najróniejszych informacyj, jak i dla

kadego pastwa, które w ten sposób niezalenie od

przedstawicielstwa w Radzie i od zbierania si Zgro-

madzenia bdzie w cigym kontakcie z Lig.
Rzecz jasna jednak, e da si to praktycznie wy-

kona dopiero z chwil, gdy Liga urzdzi si ostatecz-

nie w swej siedzibie. Wogóle te, o ile Rada
i Zgromadzenie mog si ewentualnie zbiera w naj-

róniejszych miejscach, kolejno zmienianych, o tyle

organizacja Sekretarjatu, zakrojona na tak szerok
skal, nie daa si nawet pomyle bez staego miejsca

pracy. czyo si to zreszt z inn jeszcze potrzeb,

przewidywan przez wszystkie, poza tem najróniej-

sze projekty Ligi Narodów, aby mianowicie to nowe
spoeczestwo wszechwiatowe miao, jak kady naród

zosobna, swoj sta stolic, któraby si staa wido-

mym orodkiem i skupieniem ycia midzynarodowego,
siedzib zarówno samych wadz Ligi, jak i wszystkich

moliwie urzdze midzynarodowych z ni zwizanych.
To te Pakt Ligi, zaznaczywszy ju w artykule

o Sekretarjacie, e ustanawia si go w siedzibie Ligi,

w nastpnym, siódmym artykule oznacza jej miejsce,

zapewniajc zarazem wszelkim budynkom i obszarom,

zajtym tam przez Lig i jej czynnoci, prawo niety-

kalnoci.

W projekcie Paktu z 14 lutego, tam, gdzie to

miejsce miao by wymienione, pozostawiono miejsce

puste. Dugo bowien cieray si w tej sprawie naj-

rozmaitsze zdania. We Francji, nie wypowiadajc tego

otwarcie, ywiono jednak nadziej, e moe zaszczyt

ten przypadnie Paryowi lub Wersalowi. Mówiono
te o Hadze, siedzibie trybunatu rozjemczego, ustano-

wionego przez synne tamtejsze konferencje pokojowe.

Pojawi si nawet projekt urzdzenia siedziby Ligi

w Konstantynopolu. Najwicej szans zdawaa si mie
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Bruksela, do ostatniej chwili wysuwana przez rzd
belgijski; wszak przemawiay za ni wzgldy zarówno
ideowe, zwizane z rol Belgji w wojnie, jak i prak-

tyczne, wobec tego, e am ju maj sw siedzib

bardzo liczne organizacje i zwizki midzynarodowe.
Od pocztku jednak brano take w rachub Szwajca-

rj, a to nietyle niemiecki Bern, gdzie w marcu r. 1919

odbya si konferencja w sprawie Ligi Narodów z prze-

wag ywioów, zblionych do mocarstw centralnych,

ile francusk Genew, zwizan ze spraw pokoju

powszechnego chociaby przez organizacj Czerwo*
nego Krzya. Za ni owiadczy si z ca stanow-

czos'ci prezydent Wilson, pragnc, aby Liga miaa
sw siedzib w kraju neutralnym podczas wojny wia-
towej

;
poniewa chodzio o spraw formaln, zadowo-

lono si w komisji kongresowej zwyk wikszoci
gosów, która si owiadczya za Genew, i w tym
duchu rozstrzygnito spraw przy uchwaleniu Paktu

dnia 28 kwietnia.

Zawiedzionej Belgji nie chciano jednak odebra
wszelkich nadzieji na przyszo i dlatego dodano ustp,

wedle którego, jak ju wspomnielis'my, Rada L''gi moe
w kadej chwili gdzie indziej przenie jej siedzib. Nie

ustaa te agitacja, aby z tego skorzysta i, zanim si
jeszcze w Genewie t siedzib istotnie urzdzi, prze-

nie j jeli nie do samej Brukseli, to w kadym ra-

zie na teren belgijski, zakadajc nowe zupenie miasto

jako stolic wiata i godne pomieszczenie organów
i instytucyj L'gi.

W kadym razie byoby niezmiernie podanem,
aby do ostatecznego urzdzenia tej siedziby przyst-

piono jak najprdzej. Bdzie ona najodpowiedniejszem

miejscem dla regularnych zebra zarówno Rady, tu-

ajcej si dotd po Londynie, Paryu i Rzymie, jak

i Zgromadzenia, któreby dla swej pierwszej sesji w pro-

jektowanym zrazu Waszyngtonie znalazo atmosfer
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równie nieodpowiedni jak pierwsza konferencja pracy.

"

Przedewszystkiem za wtedy dopiero bdzie si mógt
naleycie rozwin aparat Sekretarjatu, pomieszczo-

nego tymczasowo w londyskim paacu Sunderland

House, i uatwionem bdzie nawizanie staego kon-

taktu midzy nim a czonkami Ligi, na wyuszczonych
wyej zasadach.

Jak silne s jeszcze prdy, pragnce nowy rozwój

ycia midzynarodowego zogniskowa w Belgji, o tem
wiadczy uchwaa zebranych w Brukseli, w grudniu

r. 1919, Towarzystw, popierajcych Lig,
aby tam wanie miaa sw siedzib ich wieo zao-
ona Unja wraz z Biurem central nem. By
moe, e i w tej sprawie przeway jeszcze wkocu
pierwotny wniosek angielski, aby w tym celu wybra
siedzib Ligi, i nie jest wykluczonem, e owa uchwaa
miaa by tylko jednym argumentem wicej, aby sko-

ni sam Lig do przeniesienia swej siedziby. Zwizek
bowiem midzy jej organizacj oficjaln, a ow Unj
zwizków spoecznych jest tak istotny, e wspódzia-'

anie na jednem miejscu okae si zapewne nieodzo-

wnem. Z tego samego za powodu tutaj, na zako-
czenie tego ogólnego obrazu organizacji Ligi Naro-

dów, take o organizacji owych Towarzystw, których

Unj niedarmo porównano do nieurzdowego Sekreta-

rjatu Ligi, par sów powiedzie naley.

Na pierwszy rzut oka przypominaj one dawne
Towarzystwa pacyfistyczne i rzeczywicie Towarzystwa
te w znacznej czci, wraz ze swem dawnem Biurem

midzynarodowem w Bernie, weszy ju lub wejd
w skad nowej organizacji. W wielu te wypadkach
nowe stowarzyszenia przyjació Ligi Narodów wprost

powstay z dawniejszych stowarzysze przyjació po-

koju, albo, jak np. wanie u nas w Polsce, zlay si
z niemi w jedn cao.
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Mimo to zachodzi pomidzy niemi podwójna ró-
nica. Najpierw, w przeciwiestwie do dawnych Towa-
rzystw pacyfistycznych, które niewtpliwie z du za-

sug toroway drog zwyciskim dzi ideom, ale z ko-

niecznoci musiay si wówczas ogranicza do teore-

tycznych jeszcze raczej i ogólnikowych hase i de,
nowe organizacje spoeczne, zgrupowane okoo sztan-

daru Ligi Narodów, maj konkretne oparcie i zarazem
program w jej Pakcie; propaganda dla niego w po-

szczególnych pastwach i praca nad jego wprowadze-
niem w ycie i udoskonaleniem jest te wspólnym celem

wszystkich tych towarzystw. Po drugie za, o ile da-

wniej koa urzdowe wobec prdów pacyfistycznych

zachowyway chodne stanowisko pobaliwej tolerancji,

a ilekro dalej si posuway, czyniy to nadzwyczaj

ostronie, a nawet nieszczerze, o tyle teraz stosunki

midzy owemi organizacjami spoecznemi, samorzutnie

stworzonemi i niezalenemi, a oficjalnemi organami
Ligi s nadzwyczaj bliskie. Wielokrotnie w jednych

i drugich spotykamy nawet tych samych dziaaczy,

a zwaszcza Sekretarjat Ligi bdzie si niewtpliwie

w znacznej mierze wyrcza temi stowarzyszeniami,

zwaszcza w zakresie propagandy, pracy informacyj-

nej i publikacyjnej. To te widocznem byo od po-

cztku, e prdy, reprezentowane w stowarzyszeniach

spoecznych, wywieraj i wywiera bd znaczny

wpyw na uksztatowanie si Ligi i kierunek jej dal-

szego rozwoju. Dlatego tylekro powoujemy s: na

ich stanowisko i pogldy, chcc gbiej wnikn w istot

Paktu i prawdopodobiestwo jego przyszych losów

i przeksztace.
Taka rola i tak daleko sigajcy wpyw owych

towarzystw byyby niemoliwe, gdyby kade z nich

stao zosobna. Wtedy co najwyej najpotniejsze z nich,

jak np. Associaion francalse poiir la Socit des Nations,

z Lonem Bourgeois, przewodniczcym Rady L'gi, jako
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swym prezesem generalnym, albo wspomm'ana ju ame-

rykaska League to enforce peace, obecnie coprawda
zajte gównie zwalczaniem opozycji miejscowej prze-

ciwko Paktowi, albo wreszcie — a to w pierwszym

rzdzie — angielska League of Nations Union mogyby
wydatniej dziaa, ale i one tylko w granicach swego
wasnego kraju.

Temu wanie postanowia zaradzi ostatnia z wy-
mienionych organizacyj, która powstawszy przez z-
czenie si kilku silnych Towarzystw^ angielskich, li-

czya ju w jesieni r. 1919 okoo 30,000 czonków,
z tak wybitnymi mami stanu jak Y^i^counte Grey
i lord Robert Cecil na czele, wydaje niezliczone bro-

szury, miesicznik i kwartalnik o Lidze, urzdza wspa-

niae manifestacje i posiada liczne komitety, odpowia-

dajce niemal zupenie Sekcjom urzdowego Sekreta-

riatu Ligi. Otó przy jednym z tych komitetów, t. zw.

Overseas Committce, powoaa do ycia przeszo 50 sub-

komitetów dla poszczególnych narodów obcych ; kady
z nich, zoony poczci z przedstawicieli danej naro-

dowoci, a poczci z Anglików interesujcych si
ni, stara si rozbudzi w tym narodzie ruch dla po-

pierania Ligi. Gdy za pod wpywem tej agitacji, ale

i nie bez wpywu, wywieranego przez wspomnian
Association frarcaise na poszczególne delegacje poko-

jowe w Paryu, u coraz to liczniejszych narodów^),

powstay samodzielne Towarzystwa, wzorowane na
angielskiem i francuskiera, stworzono z nich jeden

wielki zwizek, zrazu interaljancki z siedzib w Paryu,
obecnie za ogólny, midzynarodowy.

1) Mamj wi-idomo o ukoastytuowanycli ja Stowarzyszeniach

dla Ligi Narodów w Belgji, Chinach, Danji, Finlandji, Grecji, Hiszpa-

nji, Holandji, Japon)!, Jogosawji, Norwegji, Portugalji, Rumunji,

Szwajcarji, Szwecji, Woszech, a równie i w Austrji, Bugarji, Niem-
czech i Rosji. Razem jest ich podobno ju 67 w 28 krajach.
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Zwizek ten odby coraz to liczniej obsyane i in-

tensywniej pracujce konferencje: w styczniu r. 1919

w Paryu, w ncarcu wLordjnie, w grudniu w Brukseli

a na ostatniej z nich nastpio formalne ukonstytuo-

wanie si Unji i przyjcie tymczasowego Statutu. Jest

on najwyraniej wzorowany na ustroju samej Ligi.

Znajdujemy tu wic równie Zgromadzenie, które si
bdzie zbierao na regularnych konferencjach. Rad,
w której jednak wszystkie narody s reprezentowane
równorzdnie, oraz Sekretarjat. Kady naród jest re-

prezentowany przez jedno tylko Stowarzyszenie, okoo
którego mog si grupowa inne pokrewne organiza-

cje w danym kraju. Do tej Unji naley te Polskie

Stowarzyszenie Przyjació Ligi Narodów w Warszawie,
biorce coraz wydatniejszy udzia w jej pracach, cho-

cia niestety dotd stosunkowo nieliczne.

Liga Narodów.



IL Zabezpieczenie pokoju.

1. Rozbrojenie i gwarancje.

Powszechne i moliwie jak najdalej idce rozbro-

jenie byoby waciwie najpewniejsz g«rarancj pokoju

i bezpieczestwa narodów. Rzadko kiedy utarty, ogól-

nikowy frazes okaza si równie faszywym, jak znana

maksyma pseudoklasyczna »5/ vis pacent para belluniA

Cige przygotowania wojenne nie tylko naraaj na-

rody nawet w czasie pokoju na niezmierne ciary
i cigy stan niepewnoci i podniecenia, lecz co gor-

sza, dla rzdów i armij staj si nieustann pokus,
aby wreszcie celowo zuytkowa to pogotowie zbrojne

dla przeparcia swych de wobec innych narodów
drog siy i przemocy. Obok tych dwóch najniebez-

pieczniejszych skutków militaryzmu nie brak i innych,

równie bardzo dotkliwych pod wzgldem moralnym
i materjalnym, które ju tyle razy byy wykazywane
tak przekonywajco, e zbytecznem byoby duej si
nad tem rozwodzi. Mimo to haso rozbrojenia dotd
pozostao waciwie niepopularnem: wanie wród naj-

lepszych, najwybitniejszych przedstawicieli kadego na-

rodu naogó dzi jeszcze albo si je uwaa za nie-

realn utopj albo utosamia si je z hasami anti-

narodowemi i antipastwowemi.

1
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Wyniko to z tego, e take jedynie suszna za-

sada: >Jeieli chcesz pokoju, to przygotowuj pokój<
bywaa nieraz naduywana. Wród nielicznego zreszt
do niedawna grona pacyfistów istniay dwa kierunki,

z których jeden, dzi na szczcie przewaajcy, pra-

gn i pragnie tylko pokoju opartego na prawie i susz-
noci, podczas gdy drugi zadowala si pokojem za
wszelk cen. Nadto zawsze trudno byo rozróni
tych, którzy potpiaj wojn i zwizane z ni okrop-

noci z pobudek etycznych i w sumieniu swojem nie

mog si pogodzi z przymusem mordowania bliniego,

od tych, którzy tylko z egoizmu i tchórzostwa podszy-

waj si pod te zasady.

Mimo to trzeba sobie jasno zda spraw, e nigdy

nie zapanuje na wiecie prawdziwa moralno chrzeci-

jaska w teorji uznawana i przez tych, którzy poza
tem daleko odstpili od chrzecijaskiego wiatopo-
gldu, póki w stosunkach midzy narodami nie zapa-

nuje ta sama co w stosunkach midzy jednostkami za-

sada, e siy wolno uywa tylko dla istotnej samo-
obrony lub dla zwalczenia zbrodni t. j. w charakterze

policyjnym. Ograniczenie uytku siy zbrojnej do ta-

kich tylko wypadków zachowuje to wszystko, co w tra-

dycjach rycerskich kadego narodu jest prawdziwem
bohaterstwem i ofiarn mioci ojczyzny, a oczyci
te tak szlachetne objawy patrjotyzmu i poczucia obo-

wizku od naleciaoci, okruciestw, brutalnoci i buty.

Naley przyzna, e dotd trudnem byo te roz-

róni sumiennie, gdzie si koczy konieczno obrony

wasnej lub obrony susznej sprawy przed gwatem
i bezprawiem, a gdzie zaczyna si rozbój publiczny

pod oson pewnych usankcjonowanych form. Nawet
w teorji zawodzio tu zupenie dotychczasowe prawo
midzynarodowe i zaledwo nauka Kocioa staraa si
sprecyzowa rozrónienie wojny susznej od niesusz-

nej; w praktyce za nigdzie nie wolno byo obywate-
5*
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owi rozstrzygn tego we wasnem sumieniu, a mili-

taryzm pastwowy idal bezwarunkowo ofiary nie

tylko z ycia i mienia, ale potworniejszych jeszcze ofiar

z czystych przekona, a nawet, gdy chodzio o narody
ujarzmione, z istotnego uczucia narodowego.

Byoby to nawet w braku wszelkich innych argu-

mentów dostatecznym powodem, aby dy do takiej

wanie reformy stosunków midzynarodowych, któraby

pozwolia ustali kryterja susznoci lub niesusznoci
wojny, a w wojnie susznej i nieuniknionej zapewnia
pokrzywdzonemu tak pomoc caego cywilizowa-

nego wiata, e nie potrzebowaby ju utrzymywa na
taki wypadek nadmiernego pogotowia wasnego. Ale
z tego wynika zarazem, e niepodobna zacz od zu-

penego rozbrojenia, lecz e moe ono dopiero nast-
pi po takiej wanie przebudowie ycia midzynaro-
dowego, czyli raczej, e trzeba je przeprowadzi stop-

niowo, w miar dokonywania i wprowadzania w ycie
owej reformy. Zanim rozbrojenie stanie si gwarancj
dla praworzdnego ustroju wiata, taki ustrój musi by
mocno ugruntowany.

Czciowo taki wanie ustrój stworzya Liga Na-

rodów i dlatego do pewnego stopnia ju moga wpro-

wadzi do swego statutu owo ograniczenie zbroje,

którego tak susznie domagali si od pocztku wszyscy
zwolennicy jej idei. Nie tylko garstka dawnych pacy-

fistów, lecz cae udrczone narody, nie tylko powagi
moralne z Papieem na czele, lecz nawet najoporniej-

sze dotd czynniki rzdowe sformuoway ten postulat

tak wyranie jako cel wojenny, e poprostu musia si
odbi na Pakcie Ligi. Do jakiego jednak stopnia b-
dzie uwzgldniony, tego nie mona byo okreli zgóry

przed praktycznem zastosowaniem innych przepisów

Paktu, i dlatego odnony jego artyku, mianowicie

8 my, sformuowawszy sam zasad, we wnioskach

praktycznych jest niezmiernie ostrony.
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Zasad jest uznanie, e zachowanie pokoju wy-

maga redukcji zbroje do minimum, które si da po-

godzi z bezpieczestwem narodowem i z wykonaniem
zobowiza midzynarodowych, wynikajcych ze wspól-

nej akcji wszystkich czonków Ligi.

Jakiem jednak powinno by to minimum si, które

kady czonek Ligi utrzymywa nie tylko moie, ale po-

prostu musi, aby móc odeprze nagy napad i aby
Liga jako cao rozporzdzaa dostateczn egzeku-

tyw, jakiem za maksimum, które nie powinno by
przekroczone, to nie dao si odrazu okreli, cho-

ciaby nawet schematycznie.

Susznie zaznacza zaraz nastpny ustp tego artykuu,

e zaley to od pooenia geograficznego i specjalnych

warunków kadego pastwa; niemniej susznie powie-

dziano w dalszym cigu, e warunki te mog si zmie-

ni, tak, e co najmniej co dziesi lat trzeba bdzie
rzecz zbada na nowo i wyniki pierwotne podda re-

wizji. Nadto za jasnem jest, e to okrelenie zalee
musi take od pewnych warunków ogólnych, a wic
od naleytego funkcjonowania innych rodków Ligi,

zmierzajcych do zabezpieczenia pokoju, jak równie
od tego, jakie pastwa do niej nalee bd.

To te konkretny plan ograniczenia zbroje, we-

dug przytoczonej zasady naczelnej, nie móg si zna-

le w samym Pakcie, lecz przekazano przygotowanie

takie planu Radzie Ligi. Niemniej trzeba byo zda
sobie spraw, e niemoliwem byo zgóry narzuci ten

plan wszystkim czonkom Ligi jako obowizujcy: b-
dzie on tylko przedoony poszczególnym rzdom do

zbadania i decyzji i dopiero po jego przyjciu dany

rzd nie bdzie móg przekroczy ustalonej granicy

zbroje bez zgody Rady.

Oczywicie nie jest to wiele, ale nawet najmielsi

optymici uznali, e narazie trudno byo uczyni co
wicej. Zmusi do cile okrelonego, a to bardzo



— 70 -

znacznego ograniczenia zbroje mona byo tylko pa-
stwa zwycione w wojnie wiatowej i to rzeczywicie

uczyniono w poszczególnych traktatach pokojowych.

Poza tem, jak ju wiemy z przyjcia normy zbroje,

oznaczonej przez Lig, mona byo •— wedug pierw-

szego zaraz artykuu Paktu — uczyni warunek do-

puszczenia nowych czonków. O ile chodzio o sa-

mych zaoycieli Ligi, oraz o pastwa, które do przy-

stpienia zapraszano, przyjcie planu, jaki pod tym
wzgldem opracuje Rada Ligi, trzeba byo zgóry
uzna za dobrowolne. Bdzie ono jednak, narówni

z sam treci tego planu i szybkoci jego opraco-

wania, najlepszym probierzem szczeroci, z jak Lig
zawierano. Na szczcie nie zrobiono tu adnej ró-
nicy miedzy „wielkiemi" a „maemi" narodami. Upad
te pomys, jaki chwilowo pojawi si w Anglji i na-

wet na widowni konferencji pokojowej, aby przynaj-

mniej t. zw. „nowym" pastwom, a wic Polsce, Cze-

chosowacji, Jugoslawji i Rumunji w jej nowych gra-

nicach narzuci odrazu pewn liczb wojska, zgoa
niedostateczn wobec szczególnie niebezpiecznego po-

oenia tych pastw.
Natomiast susznie wyraono przekonanie, e do-

browolna decyzja wszystkich rzdów tylko wtedy wy-

padnie pomylnie dla sprawy ograniczenia zbroje,

jeli si tego bdzie domagaa powszechna opinja, a to

we wszystkich krajach jednakowo i równoczenie. Dla-

tego to wanie wszystkie stowarzyszenia narodowe,

popierajce Lig Narodów, postanowiy rozpocz,
kade w swojem pastwie, odpowiedni propagand. Ce-

lem jej ma by nie tylko przychylne usposobienie sze-

rokiego ogóu dla propozycji, z któremi w tej sprawie

wystpi Rada Ligi, ale nawet nacisk na Rad dla

przypieszenia odnonych prac; chodzioby mianowicie

o to, aby pod wpywem cia reprezentacyjnych same
rzdy zlecay delegatom narodowym do Zgromadzenia
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Ligi, aby tam wystpili z wnioskiem przystpienia do
rozwaa nad rodkami, umoliwiajcemi ograniczenie

zbroje.

Naley si^ spodziewa, e po strasznych dowiad-
czeniach wojny wiatowej, które najlepiej odsoniy
bezuyteczno t. zw. zbrojnego pokoju, narody nie

pozostan w tej sprawie obojtne i nie dopuszcz do
tego, aby militaryzm, zgnieciony w Niemczech, zako-

rzeni si z kolei w pastwach zwyciskich. Oczy-
wicie najgortsi nawet zwolennicy miaych hase po-

kojowych nie myl stosowa w tej sprawie jakiejkol-

wiek demagogicznej agitacji. Przeciwnie, wszelkie -
dania co do ograniczenia zbroje musz wypyn ze

szczerego, wiadomego przekonania i z pewnoci, e
ojczyzna nie zostanie w ten sposób naraona na nie-

bezpieczestwo, lecz e nowy ustrój wiata lepiej j
utwierdzi, anieli syzyfowy wysiek zbroje bez koca.

Wobec tego trzeba si zapyta, czy i o ile Liga
tak pewno da moe. Do pewnego stopnia przy-

czynia si do tego sam fakt, e szereg pastw z naj-

niebezpieczniejszemi Niemcami na czele ju uleg przy-

musowo bardzo znacznemu rozbrojeniu. Tylko ci czon-
kowie Ligi, którzy ssiaduj nie tylko z Niemcami, ale

i z innemi pastwami, jeszcze nie nalecemi do Ligi,

zwaszcza z Rosj, nie mog si tem zaspokoi, tak,

e ich szczególnie grone pooenie trzeba bdzie naj-

baczniej uwzgldni przy nakreleniu planu redukcji

si zbrojnych. Naogó za w obrbie Ligi to rozbro-

jenie nastpioby równoczenie i równomiernie, tak e
aden naród nie bdzie si potrzebowa obawia tego,

e niebacznie przed innemi osabi swe siy militarne.

O ile w razie nieprzewidzianego niebezpiecze-

stwa opieka Ligi wynagrodzi mu to osabienie, o tem

poucz nas dopiero dalsze artykuy Paktu, o gwaran-

cjach bezporednich, o sprawiedliwoci midzynarodo-
wej i o sankcjach. Ale nawet, gdyby one nic nie po-
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zostawiay do yczenia, ju przy samej kwestji rozbro-

jenia moe si nasun obawa, czy mimo zasadniczo

susznego postawienia tej kwestji, przecie przy prak-

tycznem przeprowadzeniu naród uczciwie postpujcy
nie zostanie w grony sposób przecigniony przez

mniej skrupulatnego rywala.

Pewne pod tym wzgldem obawy musia wywoa
znany fakt, e obok zbroje, przeprowadzanych przez

wadze rzdowe, siy wojskowe pastwa mog te by
pomnoone przez prywatny wyrób amunicji i materjau
wojennego. Tkwi w tem niebezpieczestwo podwójne.

Przedewszystkiem tej dziedziny prywatnej nie unor-

muj plany ograniczenia zbroje pastwowych, opra-

cowane przez Rad Ligi, a pastwo, mnoce t drog
swe zasoby wojenne, atwo militarnie przeronie inne,

chociaby zreszt wraz z niemi przyjo i wykonao
propozycje Rady. Nadto za wiadomo, e te jednostki,

które si trudni wyrobem amunicji i broni z naj-

nikczemniejszych pobudek, staj si zagorzaymi pod-

egaczami do wszelkich przedsiwzi wojennych.

Dlatego wedug pierwotnego projektu prezydenta

Wilsona, nie mówic ju o wielu innych zgodnych go-
sach, prywatny wyrób materjau wojennego mia by
w Pakcie Ligi bezwarunkowo zakazany. Uwzgldniajc
jednak pooenie tych pastw, które nie mog za-

spokoi niezbdnego zapotrzebowania bez pomocy przed-

sibiorstw prywatnych, ostatecznie artyku 8 zleci tylko

Radzie Ligi, aby zastosowaa rodki odpowiednie dla

imiknicia niepodanych nastpstw tej koniecznoci.

Z tego samego wzgldu w innym ustpie Paktu (art.

23 d), który cile si czy ze spraw rozbrojenia,

przekazano Lidze kontrol nad handlem broni i amu-
nicj z krajami, gdzie taka kontrola jest niezbdn
w interesie ogólnym.

Monaby postawi zarzut, e to ostatnie zastrze-

enie swym ogólnikowym, subjektywnym charakterem]
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osabia znaczenie tego wanego postanowienia. Ale
bez porównania waniejsz byaby kontrola przez Lig
samego przeprowadzenia redukcji zbroje. Nasuwa
si bowiem obawa, e pewne pastwo moe pozornie

przysta na ograniczenie swych si militarnych, -
dane lub polecane przez Lig, a tymczasem, upiwszy
czujno ssiadów, tajemnie przekracza bdzie
dan liczb bardzo znacznie przez zrczn organiza-

cj wojskow. Przykad Prus za czasów napoleo-
skich jest pod tym wzgldem klasycznym, a niebez-

pieczestwo takiej taktyki dla pokoju wiata a nazbyt

widoczne.

Zdajc sobie z niego doskonale spraw, w sto-

sunku do pastw zwycionych w wojnie wiatowej,
przedewszystkiem oczywicie do Niemiec, wycignito
odpowiednie konsekwencje. Wszak nie tylko okrelono
najdokadniej dozwolon im liczb si zbrojnych, lecz

ustanowiono te osobn interaljanck komisj, kontro-

lujc wypenienie odpowiednich zobowiza i jak ju
podnielimy przy innej sposobnoci. Radzie Ligi przy-

znano prawo zarzdzania wszelkich wogóle dochodze
w tym celu, za zgod zwykej wikszoci swych czon-
ków. Co wicej, nawet po przyjciu Niemiec do Ligi

Narodów ich zbrojenia nie bd mogy przekroczy
narzuconego im obecnie wymiaru i bd podlegay
dalszym zmianom przez Rad Ligi.

W stosunku do czonków Ligi ograniczono si
natomiast w kocowym ustpie 8-go artykuu do zobo-

wizania, e bd wymieniali midzy sob, w sposób

jak najszczerszy i jak najzupeniejszy, wszelkie informa-

cje co do skali swych zbroje, swej organizacji woj-

skowej i morskiej, oraz moliwoci zastosowania swych

zakadów przemysowych do celów wojennych.

Rzecz jasna, e spenienie tego zobowizania za-

ley znowu tylko, jak samo przeprowadzenie rozbro-

jenia, od dobrej woli i uczciwoci danego rzdu. Dla-
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tego wielu zwolennikom Ligi od pocztku wydawao
si niedostatecznem i wywoao liczne bardzo zarzuty.

Na czele opozycji stana Francja, a w szczególnoci

jej delegat w odnonej komisji kongresowej, najkom-

petentniejszy moe w obecnej chwili znawca caego
problemu Ligi, Leon Bourgeois. Uoy on odmienn
redakcj 8-go artykuu, której gówna rónica polega

na tem, e ustp kocowy, wymieniwszy przytoczone

przed chwil zobowizanie o wymianie wiadomoci
w sprawie zbroje, ustanawia osobn komisj, której

zleca „potrzebne stwierdzenia urzdowe" {une Commis-

sion chargee des ccnstatatlons officielles necessaires).

O t poprawk toczya si oywiona dyskusja ju
na posiedzeniach komisji kongresowej. Francja miaa
poparcie caego szeregu pastw, zwaszcza mniejszych

i neutralnych, ale trudno wysza stamtd, gdzie

wzia waciwie pocztek sama idea Ligi. Prezydent

Wilson w imieniu Stanów Zjednoczonych owiadczy
stanowczo, e taka kontrola nie daaby si pogodzi
z ich konstytucj, i podobne byo te stanowisko

Anglji. Wniosek wobec tego upad, ale mimo to

Bourgeois sformuowa go raz jeszcze na plenarnem

posiedzeniu konferencji z 28 kwietnia. Zarówno wów-
czas, jak i przy póniejszych sposobnociach stanow-

czo owiadczano ze strony Francji, e ona nie odstpi

od zamiaru wprowadzenia tej poprawki do Paktu Ligi.

U innych wielkich mocarstw stanowisko urz-
dowe w tej sprawie jest wci nieprzychylne. Szersze

koa opinji publicznej sympatyzuj jednak nawet w kra-

jach anglosaskich z myl o takiej kontroli midzyna-
rodowej, jak to si okazao w jednomylnych uchwa-
ach dotychczasowych konferencyj Stowarzysze po-

pierajcych Lig. Na ostatniej z nich, w grudniu 1919

roku, gdzie Ameryka wskutek walki wewntrznej o ra-

tyfikacj traktatu nie bya reprezentowana, Anglicy
nie sprzeciwili si ponownej uchwale w tej sprawie;



- 75 —
zaznaczyli tylko w swym obszernym memorjale, e jeeli

Rada Ligi, przystpiwszy do zleconej jej pracy uoe-
nia projektu rozbrojenia, stwierdzi istotne niedomaga-

nia 8 go artykuu, sama wystpi z propozycj zmiany,

a zreszt dowiadczenie praktyczne najlepiej wykae,
na ozem ona winna polega.

Ale sprawa owej komisji kontrolujcej nie jest je-

dynym przedmiotem akcji francuskiej. Cakiem ana-

logiczny spór toczy si o drug z owych synnych
dzi ju na Zachodzie „poprawek" Leona Bourgeois.

Dotyczy ona nastpnego 9-go artykuu Paktu. W swem
obecnem brzmieniu stwarza on tylko sta komisj,

któraby wyraaa Radzie Ligi swoje pogldy na wy-

konanie poprzednich postanowie Paktu (1 i 8 artykuu)

co do rozbrojenia i wogóle na kwestje wojskowe
i morskie.

I tutaj wbrew — urzdowemu przynajmniej — sta-

nowisku anglosaskiemu, które okrelenie kompetencji

tej komisji chciaoby pozostawi przyszoci, wymowny
ordownik Francji da i da wyranych przepisów,

któreby powierzyy tej komisji bardzo rozlegy zakres

dziaania. Wedug niego i jego licznych i w tym wy-

padku zwolenników, artyku 9 powinien ustanowi stay
organ, podlegajcy Radzie Ligi, któryby „przewidywa"

i przygotowywa we waciwym czasie rodki wojskowe,

morskie i inne, mogce zapewni wykonanie zobowi-

za, naoonych przez Pakt, oraz ich natychmiastow

skuteczno we wszystkich nagych wypadkach."

Jak poprawka do art. 8 go ma zabezpieczy na-

rody przed obudnem obejciem przepisów o ograni-

czeniu zbroje, tak samo poprawka druga chce im za-

pewni szybk i sprawn pomoc Ligi w razie nagego
napadu. Trudno zaprzeczy, e proponowany w tym

celu organ byby jak gdyby zawizkiem mi d z y n a-

rodowego sztabu generalnego. Logicznie

wynika std projekt stworzenia wspólnej, midzynaro-
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dowej siy zbrojnej, armji Ligi Narodów. I otó zwasz-
cza we Francji szerokie ju dzisiaj koa bynajmniej

nie cofaj si przed t konsekwencj: pojawi si na-

wet odpowiedni wniosek w Izbie deputowanych. Trzeba
za podkreli, e równie i ostroniejsza w tej spra-

wie opinja angielska przewiduje tak wanie ewolucj
przyszoci i wywiera nacisk na wadze Ligi, aby od-

razu przystpiy do zbadania kwestji poboru i organi-

zacji si, potrzebnych do zachowania porzdku i po-

koju, nie wyczajc przytem projektu stworzenia armji

midzynarodowej.
Rónica zda dotyczy wic raczej sposobu post-

powania, mniej lub wicej szybkiej i radykalnej zmiany
w samym statucie Ligi, nie za istoty celu, do którego

naley dy. Rzecz zrozumiaa, e silniej nalega

w tej sprawie cigle zagroona Francja, anieli Anglja,

zabezpieczona samem pooeniem przed niespodzia-

nym zamachem. Dlatego te nieraz podnosi si ze

strony francuskiej, e jej dania powinny poprze te

wanie narody, które jak ona atwo mog by nara-

one na nage, bezporednie niebezpieczestwo i dugo
musiayby czeka na ochron przez Lig, o ileby ona
nie przewidziaa i nie przygotowaa zgóry odpowiednich

rodków. Wszystkie argumenty, na które powouje
si Francja, stosuj si w wyszym jeszcze stopniu

zwaszcza do Polski.

Ze za udzielenie takiej pomocy przez Lig jest bez-

warunkowem zobowizaniem, wynikajcem ju z obec-

nego brzmienia Paktu, tego dowodzi artyku 10, który

susznie nazwano kamieniem wgielnym caej nowej

organizacji wiata. Tutaj ju mamy do czynienia

z gwarancj w penem tego sowa znaczeniu i takie

lub inne rozwizanie sprawy rozbrojenia i midzyna-
rodowej siy zbrojnej moe tylko osabi lub wzmocni
jej skuteczno, niczego za nie zmieni w istocie zo-

bowiza zasadniczych. Dlatego te dla opozycji ame-
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rykaskiej przeciwko Lidze Narodów ten wanie arty-

ku jest gównym punktem obrazy, a natomiastobrocy
Paktu, czy to Wilson czy te Taft, dowodz, e wszel-

kie co do niego zastrzeenia s niedopuszczalne, gdy
tym wanie artykuem stoi lub pada caa konstrukcja

Ligi.

Wobec tego trzeba dosownie przytocz}^ ten

krótki zreszt artyku: „Czonkowie Ligi zobowizuj
si szanowa i zachowa przeciwko wszelkiemu ata-

kowi zewntrznemu na nienaruszalno terytorjaln

i istniejc niezawiso polityczn wszystkich czon-
ków L^gi. W razie ataku, jego groby lub niebez-

pieczestwa, Rada zastosuje rodki, aby zapewni wy-
konanie tego zobowizania."

Znaczenie drugiego zdania, z koniecznoci ogól-

nikowego, bdzie zaleao od tego, jakie rodki Liga

bdzie miaa do dyspozycji, zwaszcza od rozpatrywa-

nej przed chwil kwestji si zbrojnych narodowych,

wzgldnie midzynarodowych i od skutecznoci sankcyj

z któremi si zapoznamy przy omówieniu artykuu 16-go.

Tutaj za podstawowe znaczenie ma zdanie pierwsze,

o które si te tocz wszelkie spory co do susznoci
i co do interpretacji tego artykuu.

Dwa tutaj sowa s decydujce dla naleytego

zrozumienia rzeczy. Po pierwsze cao i niezawiso
pastw, nalecych do Ligi, jest gwarantowana tylko

przeciwko atakowi zewntrznemu {contr

tóiite agression exmeure). Zupenie bdnym jest wic
pogld wielu opozycjonistów amerykaskich, jakoby

stan polityczny wiata pod oson tej gwarancji mia
skostnie na wieczne czasy, jakoby ludy, dzisiaj w-
czone do pewnego pastwa, miay przymusowo na

zawsze w niem pozosta. Konkretny przykad, o jaki

zwykle chodzi przy takich zarzutach, mianowicie

sprawa Irlandji, jest pod tym wzgldem bardzo po-

uczajcy. Gdyby przemoc zewntrzna, np. najazd
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Niemiec, chcia Irlandj oderwa od Zjednoczonego

Królestwa, wtedy Liga musiaaby broni brytyjskiego

stanu posiadania. Gdyby za Iriandja sama stana
do walki o niepodlego albo miaa j sobie przy-

znan w drodze pokojowej, artyku 10-ty Paktu nie

miaby adnego zastosowania.

Có jednak w takim razie oznacza drugie sowo,
wzbudzajce mniemanie, jakoby przecie chodzio

o utwierdzenie status quo, mianowicie sowo ^^presente^

które w ostatecznej redakcji Paktu dodano do Jnde-

pendance politigue.'^ Ze nie naley go tumaczy przez

„obecna" t. j. dzisiejsza tylko niezawiso, o tem

wiadczy drugi, narówni z francuskim obowizujcy
tekst angielski Paktu. Nie czytamy tutaj „presenf\

tylko y,existlng^\ co dowodzi, e take francuskie „pre-

sent^ znaczy w tym wypadku „istniejcy"; chodzi

wic nie tylko o stan obecny, lecz o niezawiso istnie-

jc w danej chwili, gdy taki atak zewntrzny
zagraa pokojowi. Wracajc wic do naszego przy-

kadu, naley stwierdzi, e gdyby Irlandja drog sa-

mostanowienia o swym losie albo w jakikolwiek inny

sposób, z jednym wyjtkiem gwatu zewntrznego, za-

danego Anglji, uzyskaa niepodlego, to i ten z kolei

stan rzeczy „istniejcy" od owej chwili, byby przez

ów artyku 10 ty gwarantowany przeciw kadej
y^agression exterieure!'''

W tym wic wypadku wszelkie zarzuty prze-

ciwko Paktowi s najzupeniej nieuzasadnione. Prze-

ciwnie, pogodzi on bardzo szczliwie dwie sprzeczne

napozór koniecznoci, z których jedna wymagaa
gwarancji dla prawowitego stanu posiadania, druga
za domagaa si umohwienia przyszych zmian w kon-

fere ncji pastw, gdyby stan rzeczy z chwil stworzenia

Ligi okaza si niezadawalajcym. Pod jednym i pod
drugim wzgldem ten wanie ostro krytykowany
artyku Paktu oznacza prawdziwy postp w rozwoju
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dziejowym. Gdy chodzi o zabezpieczenie przed za-

borczym zamachei ssiada, wtedy praktykowane do-

td gwarancje przez poszczególne tylko pastwa, gwa-
rancje, których niedostatecznos' tak jaskrawo uwy-
datniy rozbiory Polski, Pakt zastpuje gwarancj
caego spoecznie zorganizowanego wiata. Gdy za
chodzi o ywioowe denia narodowe do lepszego,

wolnego bytu, jakiemi byy np. nasze porozbiorowe

wysiki niepodlegociowe, wtedy Liga daleka jest od

ich dotychczasowego — urzdowego przynajmniej —
potpiania jako zdrady stanu i nawet swych czonków,
gdy taki ruch przeciwko nim si zwraca, nie osania

sw formu gwarancyjn.
Oczywicie jednak takie negatywne rozwizanie

tej drugiej sprawy nie jest wystarczajce. Przy-

znawszy chociaby milczco, e zmiany terytorjalne

w przyszoci s moliwe i dopuszczalne, niedo
powiedzie, e nie powinny przychodzi do skutku

drog napadu jednego pastwa na drugie, lecz trzeba

znale sposoby, któreby umoliwiy przeprowadzenie

takich zmian bez stosowania siy i bez zakócenia
pokoju wiata. Dla nas Polaków w naszem obecnem
szczliwem pooeniu sprawa ta nie jest oczywicie
tak aktualn i ywotn, jakby bya w razie powsta-

nia Ligi przed odbudowaniem Polski albo jak si zda-

wao w chwilach, gdy przypuszczano, e cae dziel-

nice polskie narazie pozostan poza zjednoczon
Ojczyzn. Mimo to w chwili, gdy jeszcze nie wiemy
dokadnie, jakie bd nasze granice polityczne, nie

stracia dla nas znaczenia narodowego, a w kadym
razie zachowaa cae swe znaczenie ogólno- ludzkie,

powszechno dziejowe, które nam nie moe by obcem.
Otó pewne wyjanienia przynios tu ju nastpne
zaraz przepisy Paktu o zaegnywaniu wojen, przede-

wszystkiem jednak sprawa ta wchodzi ju w zakres

pozytywnych celów Ligi i czy si z artykuami
o traktatach midzynarodowych. %
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2. Sdownictwo midzynarodowe.

Niezwykle dokadne artykuy, które okrelaj spo-

soby umierzania zatargów midzynarodowych, poprze-

dza owiadczenie zasadnicze, zawarte w artykule U.
Tworzc jak gdyby ogólny wstp do dalszych prze-

pisów, wyjania ono takie jedn z wtpliwoci, któr
nasuwa artyku poprzedni o gwarancjach. Mogoby
si wydawa, ie jeli nie chodzi o to, co w artykule

10-ym oznaczono jako „agression exteneure" przeciwko

caoci i niepodlegoci jednego z czonków Ligi, to

moe ona wogóle pozosta biern. Tymczasem teraz

dowiadujemy si, e „kada wojna lub nie-

bezpieczestwo wojenne bez wzgldu na to,

czy dotyczy bezporednio jednego z czonków Ligi,

obchodzi ca Lig, i e ona musi przedsiwzi rodki
odpowiednie dla skutecznego utrzymania pokoju mi-
dzy narodami."

Nie tylko wic, jak juz wiemy, kada sprawa, do-

tyczca pokoju wiata, wchodzi w kompetencj gów-
nych organów Ligi, jej Zgromadzenia i Rady, lecz

Liga ma bezwarunkowy obowizek nieustannego czu-
wania nad tym pokojem i dokadania wszelkich sta-

ra okoo jego utrzymania, bez wzgldu na to, w jaki

sposób zosta zakócony lub zagroony. Wracajc
znowu do przykadu o narodzie, pragncym si wybi
na niepodlego, dochodzimy do wniosku, e Liga

w razie jego zbrojnego powstania, zamiast wystpi
w bezwzgldnej obronie dotychczasowego stanu rze-

czy, musi si stara o przywrócenie pokoju na zasa-

dzie susznoci.

Jeden konkretny rodek spenienia obowizków,
wynikajcych ze wstpnego owiadczenia 11-go arty-

kuu, odrazu wskazano w tym samym jeszcze ustpie.

Oto, jak ju wspomnielimy przy innej sposobnoci,
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sekretarz generalny zwouje w takim wypadku posie-

dzenie Rady na danie kadego czonka Ligi.

Ale kady z tych czonków ma jeszcze dalej

idce prawo. Nie potrzebuje czeka, a zagrozi wy-
buch otwartej wojny, lecz moe zwróci uwag Zgro-
madzenia lub Rady na kad wogóle okoliczno,
która w swych nastpstwach moe zamci stosunki

midzynarodowe. Prawo to jest waciwie moralnym
obowizkiem wszystkich czonków, na których w ten

sposób rozkada si trudne zadanie ustawicznego czu-

wania nad zgod midzy narodami. Przedewszystkiem

za czyni powany wyom w dotychczasowym pogldzie,

wedug którego w ogólnej atmosferze wzajemnej nie-

ufnoci, takie ostrzeenie mogo by uwaane za
krok nieprzyjazny wobec jednej z bezporednio intereso-

wanych strcn. Co dotd mogo si wydawa miesza-

niem si do nieswoich spraw, staje si wyrazem soli-

darnoci midzy narodami. To pojcie soHdarnoci,

na które tak suszny kad nacisk wstp do konwenc3rj

haskich, wyraziwszy si ju w artykule poprzednim,

tutaj rozszerza si na wszystkie kwestje, które cho-

ciaby porednio mog zakóci pokój.

Zwrócilimy ju uwag, e waciwie take wojna
domowa, a to nawet w pastwie wcale nie nalecem
do Ugi, musi by przez ni rozwaana i nakada na
ni obowizek zastosowania rodków zaradczych.

Rzecz jasna jednak, e dla tych, szczególnie drali-

wych wypadków nie mona byo zgóry poda do-

kadnego planu postpowania. Nieobalona jeszcze

zasada nieograniczonej suwerennoci pastwowej przy-

najmniej na wewntrz nie pozwalaa nawet wspomnie
o tem, w jaki sposób Liga mogaby si wda w takie

wewntrzne zaburzenia. Pozostawiwszy t kwestj
dalszej przyszoci, wszystkie konkretne przepisy dal-

szych artykuów powicono sprawie najbardziej na-

Liga Narod6«v. O
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glcej: zatargom midzy su werennerai p a-
st wam i.

Oddawna prawo midzynarodowe rozróniao
dwie kategorje tych zatargów : takie, które doty-

cz kwestji przewidzianej w tem prawie i daj si roz-

sdzi na podstawie ich pozytywnych przepisów oraz

takie spory polityczne, gdzie wyrok moe podyktowa
tylko samo poczucie susznoci. Celem konferencyj

haskich byo stworzenie trybunau rozjemczego na-

razie przynajmniej dla pierwszej kategorji sporów.

Wówczas wynikny dwie trudnoci ju przy samej

organizacji tego trybunau, tak, e — jak susznie za-

uwaono — zdoano tylko stworzy stae urzdzenia
kancelaryjne dla zaatwiania ewentualnych propozycyj

poddania pewnej sprawy pod sdownictwo midzyna-
rodowe. Pomijajc jednak to niepowodzenie formalne,

zawodu doznano przedewszystkiem przez to, e wsku-

tek oporu Niemiec i ich adherentów ani w r. 1899 ani

w 1907 nie zdoano skoni wszystkich uczestników kon-

ferencji do przyjcia obowizku poddania kadego
zatargu o charakterze prawnym pod sd midzynaro-

dowy. Nie udao si wic zawrze wspólnej w tej

sprawie konwencji. Coraz czstsze staway si wpraw-
dzie konwencje midzy dwoma poszczególnemi pa-
stwami co do obowizkowego poddawania wzajemnych

zatargów pod sd rozjemczy; ale i w tych wypadkach
prawie zawsze dodawano zastrzeenie, e wyjte bd
z tego obowizku zatargi, dotyczce honoru i intere-

sów ywotnych danego pastwa. Rzecz jasna za, e
przy zej woli kady powaniejszy zatarg mona pod-

cign pod takie zastrzeenie i uzna zatargiem po-

litycznym, a nie prawnym.
To te susznie uniknito w Pakcie Ligi Narodów

tego okrelenia, a optymici spodziewali si, e i bez

niego uda si zaprowadzi ogólny obowizek podda-

wania kadego sporu pod trybuna midzynarodowy.
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Tymczasem Pakt w artykule 12-tym ustanawia wpraw-

dzie bezwzgldny obowizek podjcia w kadym zatargu

pewnej próby rozwizania pokojowego, ale rozrónia

równie dwie kategorje sporów i postanawia dla ka-
dej z nich odmienn procedur. Oto czonkowie Ligi

zobowizuj si, e jeli powstanie midzy nimi spór,

mogcy doprowadzi do zerwania, poddadz go albo
procedurze sdownictwa rozjemczego,
albo te zbadaniu przezRad Ligi. Przytem

za wcale nie zwrócono uwagi na zasadnicz rónic
midzy obiema utartemi dotd kategorjami zatargów

midzynarodowych, prawnemi (justiciables) i politycz-

nemi, a rozstrzygnicie, czy spór nadaje si do proce-

dury sdowej, pozostawiono opinji stanu; czujc niedo-

stateczn ciso dotychczasowej formuki o „honorze

i interesach ywotnych", umoliwiono przy kadym
wogóle sporze zastpienie drogi sdowej tern, co na-

zwano zbadaniem przez Rad {examen da Conseil).

Na czem ono polega i jakie std wynikaj nie-

bezpieczestwa, o tern pouczy, nas artyku 15-ty, oma-

wiajcy t wanie drog zaegnania wojen. Zanim

za jeszcze rozpatrzymy artykuy 13-ty i 14-ty, wyja-

niajce normaln drog sdow, musimy jeszcze pod-

kreli jedn niezmiernie charakterystyczn cech tego

artykuu, który odnosi si do obu tych sposobów, mia-

nowicie 12-go.

Uznawszy zastosowanie jednego z tych sposobów

za obowizujce, dodaje jeszcze zobowizanie dalsze.

Oto w adnym wypadku nie wolno uciec si do wojny

przed upywem przecigu trzech miesicy po wyroku

arbitrów lub po raporcie Rady. Z dodatkowego prze-

pisu, e sd rozjemczy musi wyda swój wyrok „w roz-

sdnym przecigu czasu" [dans un delai raisonnable)

,

a Rada uoy swój raport w przecigu 6 miesicyj

wynika, e w kadym razie musi upyn okoo 9 mie-

sicy, zanim wolno chwyci za bro. Ale wynika za-
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razem, e w adnym wypadku wojna nie jest

stanowczo wykluczona, nawet przy cisem
wykonaniu zobowiza Paktu. Zgodnie wic ze spo-

strzeeniami ogólnemi, które nam nasun ju wstp
do Paktu, stwierdzamy raz jeszcze na podstawie kon-

kretnych ju przepisów, e zwyciya w statucie Ligi

koncepcja anglosaska, wedug której przy obecnym
stanie rzeczy nie mona jeszcze wojny bezwarunkowo
zabroni, lecz trzeba j tylko uczyni nieprawdopo-

dobn, ustanawiajc dusze „m o r a t o r j u m* dla roz-

patrzenia sprawy i ochonicia namimos'ci.

Zobaczymy, e z pomidzy dwóch dróg, jakie

Pakt pozostawia do wyboru czonkom Ligi, droga s-
dowa z natury rzeczy o wiele bardziej sprzyja poko-

jowemu rozwizaniu sporu, a jeli wogóle dopuszcza

wojn, to w kadym razie tylko wojn niewtpliwie

suszn, dla urzeczywistnienia prawomocnego wyroku.

Trudno jednak zaprzeczy, e redakcja 13-go artykuu,

wyjaniajcego procedur sdow, jest wielce niefor-

tunna.

I tak pierwszy, zasadniczy ustp zawiera zobo-

wizania czonków Ligi, e w caos'ci poddadz sdowi
rozjemczemu kady zatarg wzajemny, który ich zda-

niem nadaje si do rozstrzygnicia, rozjemczego i nie

da si umierzy w sposób zadawalajcy drog dy-

plomatyczn. Otó pomijajc nawet zbyteczno tego

drugiego zastrzeenia, które si rozumie samo przez

si, musimy podkreli, e przez wstawienie sów »ich

zdaniem" {d kur avis) cae zobowizanie stracio swe

istotne znaczenie. Niema bowiem istotnego zobowi-

zania, gdzie o tem, czy je naley zastosowa, roz-

strzyga opinja stron interesowanych. Wystarczy, e
jedna z nich owiadczy, i „jej zdaniem* dany spór nie

nadaje si do rozstrzygnicia przez sd rozjemczy,

aby droga sdowa zgóry zostaa wyczon.
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W ten sposób nawet w sporach o charakterze

cile prawnym widzimisie jednej strony moe uniemo-

liwi rozwizanie najprostsze i najpewniejsze. Zdajc
sobie z tego spraw-, w ostatecznej redakcji Paktu
wstawiono tutaj osobny ust^p, gdzie w braku ogólnie

przyjtej definicji dla takich wanie sporów wyliczono

przynajmniej przykadowo zatargi, nadajce si
do rozstrzygnicia przez sd rozjemczy. Idc za pro-

pozycj znanego prawnika amerykaskiego Roota,
a wbrew wtpliwociom, jakie si nasuwa}^ komisji

kongresowej przeciw takiemu z koniecznoci niewy-

czerpujcemu wyliczeniu, wskazano tu typy zatargów
najprostszych, dla których rozstrzygnicia wystarczaby
stay sd midzynarodowy. Chodzioby wic o inter-

pretacj pewnego traktatu, o konkretne przepisy prawa
midzynarodowego, o stwierdzenie faktu, stanowicego
naruszenie zobowizania midzynarodowego, wreszcie

o ilo 1 jako odszkodowania, nalenego za takie

naruszenie. Chociaby si jednak nawet to wyliczenie

uznao za dostateczne, to jednak wszelk warto od-

biera mu sówko „n a o g ó * {generakment), którego

uyto, uznajc takie wypadki za nadajce si do sdu
rozjemczego. Jak na to trafnie zwrócono uwag ze

strony portugalskiej, usunicie tego sowa byoby mi-

nimaln poprawk, której wymaga artyku 13- ty; ina-

czej bowiem nawet przy zatargach tego rodzaju za-

wsze bdzie mona powoa si na to, e tylko „na-

ogó" powinny by rozwizane drog sdow, a w da-

nym wypadku zachodzi wanie — przewidziany przez

10 sówko — wyjtek.

Jeszcze zbawienniejsz byaby jednak poprawka

nieco bardziej radykalna, mianowicie zmiana pierw-

szego zaraz ustpu przez opuszczenie sowa „ich zda-

niem" i dodanie postanowienia, e jeli jedna strona

ma wtpliwoci co do charakteru zatargu, czy miano-

wicie nadaje si on do rozstrzygnicia drog sdow,
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to wtpliwo t rozsdza nieodwoalnie sama Liga

Narodów. W tym te mniej wii^cej duchu owiadczya
si brukselska konferencja Stowarzysze, oddajc de-

cyzj co do charakteru zatargu w rce Rady Ligi.

Jeszcze waciwszem byoby nioe stworzy — w myl
projektu szwajcarskiego — osobny dla takich decyzyj

organ sdowniczy Ligi t. z w. izb konfliktów (cour de

conflits) albo te poprostu przekaza stwierdzenie cha-

rakteru sporu midzynarodowemu trybunaowi spra-

wiedliwoci.

Stworzenie takiego trybunau nastpny zaraz ar-

tyku Paktu poleca Radzie Ligi; bez wzgldu jednak

na to, czy ten gówny organ sdowniczy Ligi ju b-
dzie czynny, artyku 13-ty zaznacza, ie w razie pod-

dania jakiego sporu pod procedur sdow intereso-

wane strony nie s wcale skrpowane wyborem
odpowiedniego trybunau. Mog cakiem swobodnie

wybra sobie ad hoc osobny trybuna rozjemczy albo

te, o ile ju przedtem zawieray jakiekolwiek kon-

wencje co do sdownictwa rozjemczego, zwróci si
do trybunau wówczas przewidzianego.

W tym wypadku pozostawienie stronom swobody
wyboru byo najzupeniej uzasadnionem. Wszak nie

chodzi o to, aby im narzuci pewn okrelon insty-

tucj sdow, lecz przeciwnie o to, aby je jak najbardziej

zachci do wybrania drogi sdowej wogóle. Do tego za
potrztba, aby dla sdu, majcego spór rozstrzygn,
miay jak najwiksze zaufanie. Nadto niepraktycznemby

byo wprost uniewani lub zmarnowa zawarte ju
przedtem „traies d^arbitrage'^ których dzieje dyploma-

tyczne ostatnich zwaszcza lat kilkudziesiciu wykazuj
dugi szereg, a które nieraz ju oznaczay zgóry, w jaki

sposób sd rozjemczy ma by ukonstytuowany. To
samo odnosi si w wyszym jeszcze stopniu do kon-
wencyj haskich. Wogóle bowiem nieraz ju suszny
wyraano al, e Liga Narodów unikna nawizania

I
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do pracy, dokonanej na konferencjach w Hadze, o któ-

rych Pakt nie wspomina ani sowem. Nie zdecydo-

wano si na to, uwaajc widocznie te konferencje

za precedens mao zachcajcy. Utarty krytycyzm

wobec dziea, dokonanego w Hadze, idzie jednak bez-

warunkowo za daleko; na ow chwil bya ona bd
co bd wielkim postpem w yciu midzynarodowem,
pozwolia zaegna kilka powanych wcale konfliktów

i zasugiwaa na wdziczne wspomnienie ze strony

twórców Paktu Ligi, pracujcych w tyle pomylniej-

szych warunkach. Daremnie si o to upomnieli ucze-

stnicy obrad haskich na konferencji pokojowej w Pa-

ryu, trafnie jednak podkrela si, e wzmianka Paktu

o dawniejszych konwencjach take konwencje haskie

sankcjonuje i utrzymuje w mocy.

Nawet gdy brak w danym wypadku wcze-
niejszych umów midzy stronami i gdy one nie chc
skorzysta z trybunau haskiego, maj one do dyspo-

zycji cae mnóstwo teoretycznych projektów, wedug
których mog sobie wybra najbezstronniejszy ich zda-

niem sd rozjemczy. Bd co bd jednak jest to po-

prostu obowizkiem Ligi Narodów, jeli nie chce po-

zosta w tyle nawet za Hag, stworzy stay, w a s -

n y organ sdowniczy, zawsze gotowy i najdogodniej-

szy dla wszystkich, którzy pragn jakikolwiek zatarg

na drodze sdowej rozstrzygn. Dlatego w osobnym

14-tym artykule Paktu, który jest poniekd uzupenie-

niem przytoczonego ustpu artykuu 13 go o wyborze

trybunau, polecono Radzie Ligi opracowanie projektu

staego trybunau s pr a wiedli wo ci mi-
dzynarodowej, który nastpnie przedoy czon-

kom Ligi. Kompetencja tego organu wynika waci-
wie ju z treci poprzedniego artykuu: obejmie wszel-

kie zatargi midzynarodowe, jakie jej przedo inte-

resowane w nich strony. Wydawanie opinji doradczej

{avls consultalifs) we wszystkich kwestjach, w których
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si zwróc do niego Rada lubi Zgromadzenie Ligi, b-
dzie oczywicie miao tylko drugorzdne znaczenie,

gdy wtedy czonkowie trybunau waciwie nie bd
wystpowali w charakterze sdziów, lecz tylko jako

rzeczoznawcy prawni.

Wobec tego istotne znaczenie tego trybunau b-
dzie zaleao od tego, czy jego organizacja bdzie
wzbudzaa takie zaufanie, e strony czsto bd wo-

lay skorzysta z tego gotowego sdu anieli z prawa
wybrania sobie osobnego sdu dla danej sprawy. Sam
Pakt nie wszed i nie móg wchodzi w szczegóy tej

organizacji, aczkolwiek dano z rónych stron, aby

przynajmniej pewne naczelne zasady zgóry wskaza
Radzie. Natomiast Rada bez zwoki, zaraz na swo-

jem drugiem posiedzeniu w lutym 1920 r., przystpia

do swego pod tym wzgldem zadania, powszechnie

uwaanego za najpilniejsze. Rzecz jasna, e danego
projektu nie moga opracowa w swem wasnem gro-

nie, lecz wysuna do tego osobn komisj, zoon
z szeregu najwybitniejszych na caym wiecie znawców
prawa midzynarodowego; wybrano ich z poród kan-

dydatów, zgoszonych na zaproszenie Sekretarjatu przez

wszystkie pastwa Ligi.

Nie uprzedzajc wyników tej doniosej pracy, na-

ley tylko wskaza gówny postulat co do organizacji

trybunau, z jakim wystpowano ju ze strony wielu

pastw na konferencji pokojowej, a który nieustannie

podkrela opinja powszechna. Chodzi mianowicie o to,

aby w skadzie sdziów, chociaby niezawsze wszyst-

kie narody mogy by wród nich reprezentowane,

cile przestrzegano zasady równoci narodów,
a poza tem uwzgldniano tylko fachow kompetencj

i gwarancj bezstronnoci kandydatów. Nie wchodzc
w szczegóy licznych pod tym wzgldem pomysów,
zawartych np. w wielu bardziej drobiazgowych pro-

jektach organizacji caej Ligi, wskaemy tylko treciwe
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sformuowanie tego dania na tylekro ju cytowanej

konferencji brukselskiej : dano wic, aby w Trybu-

nale móg zasiada zawsze tylko jeden sdzia kadej
narodowoci i aby przy wyborze sdziów uszanowano
zasad równoci pastw, wybierajc ich z listy kandy-

datów, do której kade pastwo bdzie miao prawo
zgosi pewn maksymaln liczb wasnych obywateli

oraz wiksz liczb kandydatów innej narodowoci.
Czsto te ju uzasadniano i rozwijano projekt, aby
w razie niemonoci równoczesnego ustanowienia s-
dziów z wszystkich narodowoci, skad trybunau zmie-

nia si perjodycznie wedug najrozmaitszych kluczy.

Mona si spodziewa, e komisja szczliwie
rozwie t trudno organizacyjn. Poza tem jed-

nak z chwil, gdy trybuna rozpocznie sw prac, wy-
oni si trudno inna, któr ju rozpatrzylimy przy

omawianiu ustpu do Paktu, mianowicie brak zupe-
nego i ogólnie obowizujcego kodeksu prawa mi-
dzynarodowego. By moe, e zajmie si wypenie-
niem tej luki ta sama urzdowa komisja Ligi; tym-

czasem za, jak wspomniehmy, pracuje nad projektem

takiego kodeksu tylko komisja, wyznaczona przez Sto-

warzyszenia, które uczestniczyy w konferencji bruk-

selskiej.

Kodeks taki pozwoli rozstrzygn z naleyt ci-

soci wszelkie spory o charakterze prawnym. Mao
jednak pomoe w tych, coprawda zrazu zapewne nie-

licznych wypadkach, gdy strony uciekn si do proce-

dury sdowej w sporze o charakterze politycznym.

Wtedy zadaniem Trybunau Ligi bdzie waciwie
tylko ukonstytuowanie specjalnego sdu rozjemczego

dla danego sporu; sposób postpowania pod tym wzgl-
dem bdzie niewtpliwie przewidziany w projekcie jego

organizacji. Pewna konkurencja z organizacj hask,
która przecie gównie polega na zoonej tam licie

arbitrów, bdzie nieuniknion; przyczyni si jednak
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niewtpliwie do wydoskonalenia obu instytucyj, a moe
— co byoby najbardziej poidanem — do skoordy-

nowania ich prac a do zlania si w jeden organizm

wspólny.

Wynika to z samej istoty wyroku sdowego, e
jest bezwarunkowo obowizujcy dla tych, którzy

przed sdem stanli. To te w kocowym ustpie

13-go artykuu Paktu czonkowie Ligi zobowizuj si
wykona w dobrej wierze wydane wyroki. W razie

dotrzymania tego zobowizania, wojna w sporze, pod-

danym procedurze sdowej, bdzie wic wykluczona.

Co si jednak stanie, jeli jedna strona nie speni tego,

na co wyrok j skae?
Naogó Pakt mówi tylko, e Rada zaproponuje

rodki, które naley zastosowa w tym celu. Nadto

podkrelono specjalnie, e nie wolno uciec si do wojny,

przeciwko stronie, która si zastosuje do wyroku. Aby
naleycie zrozumie te postanowienia, trzeba rozró-

ni wyroki o treci negatywnej, np. odrzucenia pre-

tensji do pewnego terytorjum, od wyroków o treci

pozytywnej, np. uznajcych tak pretensj i skazuj-

cych jedn stron na odstpienie spornej ziemi.

W pierwszym wypadku z natury rzeczy wynika,

e za bro mogaby chwyci tylko ta strona, która

przegraa. Byaby to wojna przeciwko stronie, która

wyrok przyja, a wic wojna jaskrawo niesprawiedli-

wa, przez Pakt niedwuznacznie zakazana, to te ci-
gajca na winowajc wszystkie sankcje Ligi.

W drugim natomiast wypadku, jeli strona, która

przegraa, wyroku nie wykona dobrowolnie, to jasnem

jest, e moe to skoni do kroków ornych t stron,

której pretensje uznano za suszne. Nie byaby to

wojna przeciwko stronie, która si dostosowaa do

wyroku, a wic Pakt Ligi jej nie zabrania. W takim

razie wyrok dostarczy jasnego kryterjum sprawiedli-

woci wojny, ale nie zapobiegnie prowadzenia wojny
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na wasn rk, a nie z ramienia caej Ligi. By moe
wprawdzie, e rodkiem, którego zastosowanie zapro-

ponuje Rada celem przeprowadzenia wyroku, bdzie
poparcie susznej sprawy przez wszystkich czonków
Ligi. Ani jednak taka propozycja Rady ani zwaszcza
jej przyjcie i wykonanie w cigu 3 miesicy nie jest

pewnem i dlatego niestety niepodobna zaprzeczy, e
nawet po przeprowadzeniu przepisanej procedury s-
dowej moe zaj sytuacja, w której czonek Ligi b-
dzie mia niewtpliwe prawo, a nawet znajdzie si
w koniecznoci dochodzenia swych susznych pretensyj

przez si ora. Porednio wiadczy o tem ju omó-
wiony poprzednio artyku 12-ty, wedug którego take
po wyroku rozjemczym tylko przez 3 miesice podj-
cie wojny jest bezwarunkowo zabronione. Wbrew wic
utartemu przekonaniu sd rozjemczy, jak go
Pakt okrela, niezupenie wyklucza
wojn.

Zwykle coprawda, jak zaznaczy naley, inaczej,

i to pomylniej interpretuje si odnone artykuy:
poniewa wykonanie wyroku jest zobowizaniem ka-
dego czonka Ligi, to niewykonanie go przez jedn
stron byoby pogwaceniem Paktu, naraajcem to

pastwo na rodki przymusowe ze strony caej Ligi.

Zobaczymy jednak przy omówieniu artykuu Paktu,

który dotyczy takich sankcyj Ligi, e s one prze-

widziane ,i cile okrelone tylko na wypadek, gdy ja-

kie pastwo wbrew zobowizaniom Paktu przystpuje

do wojny. Samo wic niewykonanie wyroku sdo-
wego nie ciga jeszcze takich sankcyj na opornego

czonka. Poza tem dodatkowe postanowienia, e tylko

przeciwko stronie stosujcej si do wyroku wojny pro-

wadzi nie wolno, e Rada zastanowi si dopiero nad

tem, jakby mona zapewni jego skuteczno, bezwa-

runkowo osabiaj zobowizanie zasadnicze co do wy-
konania wyroku przez obie strony. JeH procedura
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sdowa ma naprawd wykluczy wojn na wasn rk^
chociaby sprawiedliw, to oba te dodatki naley skre-

li i skoczy 13-ty artyku, z pominiciem zbytecz-

nych a dwuznacznych komentarzy, na krótkiem zda-

niu, e czonkowie Ligi zobowizuj si wyrok wyko-
na. W artykule za 16-tym o sankcjach karnych
Ligi trzebaby zaznaczy, e niewykonanie wyroku
równa si bdzie aktowi wojennemu przeciwko wszyst-

kim jej czonkom.
Mimo tych zastrzee naley przyzna, e proce-

dura sdowa wedug artykuu 12-go czyni wojn wy-
soce nieprawdopodobn, spór w kadym razie zupenie
rozjani, a w przewanej czci wypadków doprowadzi
do pokojowego umierzenia. Wystarczyyby zreszt^

niezbyt wielkie zmiany w stylizacji tego artykuu, usu-

nicie zbyt ostronych zastrzee, aby go uczyni nie-

nagannym. Dobre jego strony uwydatni si zwasz-
cza w porównaniu z artykuem nastpnym, który si
stosuje wtedy, gdy chociaby jedno pastwo uwaa
spór za nie nadajcy si do rozstrzygnicia sdowego*

3. Porednictwo pokojowe.

Wiemy ju, e zaley to najzupeniej od woli in-

teresowanych stron, czy wzajemny zatarg zechc pod-

da postpowaniu sdowemu czy te rozpatrzeniu przez

Rad Ligi. Poniewa, jak zobaczymy, ta druga droga
zostawia im o wiele wiksz swobod w ostatecznej

decyzji, na pewno pastwa najczciej do niej ucieka
si bd, zwaszcza w draliwych sporach politycznych.

Z tem wikszem zainteresowaniem zwracamy si do 15.

artykuu Paktu, którego liczne a dugie ustpy s wy-
cznie powicone tej sprawie. Nie mona si dzi-

wi, e tutaj sformuowanie przepisów wypado napo-

zór rozwlekle i e nieatwa jest ich interpretacja; w prze-

ciwiestwie bowiem do sdownictwa rozjemczego, ten
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rodzaj umierzania zatargów dotd wogóle w prawie

midzynarodowena przedstawia si o wiele mniej jasno.

W caej procedurze mona rozróni trzy sta-
d j a. Pierwsze polega na jak najdokadniejszem zbada-

niu sporu, w którym to celu strony musz dostarczy
niezwocznie wszelkich materjaów. Oczywicie po-

dobne zbadanie musi nastpi take przed rozstrzyg-

niciem sadowem; tutaj jednak, gdy niema trybunau
sdowego, dochodzenia te zarzdza, jak ju wspom-
nielimy w innem miejscu, Sekretarz generalny Ligi,

skoro tylko jedna strona zawiadomia go o zatargu.

W drugiem stadjum spraw bierze w swe rce
Rada Ligi, która te moe nakaza natychmiastowe

ogoszenie obustronnych materjaów dowodowych.
Gówna akcja Rady polega na tem, ze ^usiuje za-

pewni umierzenie zatargu*. Krótkie to postanowie-

nie jest osi caego artykuu, tem bardziej, ejakzgóry
zaznaczy trzeba, jeli to usiowanie nie doprowadzi

do celu, dalsze kroki nie daj ju adnych niezawod-

nych gwarancyj co do uratowania pokoju. Wobec
tego ju teraz moemy stwierdzi, e caa ta druga droga

umierzenia zatargów nie jest waciwie niczem innem,

jak p or ednic twem pokojowem. Takie medjacje

zawsze, a w szczególnoci przy kadym w dziejach

projekcie pacyfikacji wiata, odgryway du, a czsto
skuteczn rol w stosunkach midzynarodowych.
W Pakcie Ligi zostay jednak po raz pierwszy ujte

w pewne okrelone przepisy.

Te przepisy dotycz jednak przewanie postpo-

wania dalszego w razie, gdy medjacja si nie uda.

Rzecz jasna bowiem, e jeli ona pogodzi spierajce

si strony, to zadanie Rady jest spenione, i moe ona

tylko, o ile to uzna za poyteczne, ogosi rodzaj

sprawozdania (expose} , zawierajcego zarówno faktyczne

dane z ich objanieniem, jak i tre ugody.
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W podobny zreszt sposób postpuje Rada w ra-

zie bezskutecznoci swych wysików, tylko, e wtedy

to sprawozdanie jej, bezwarunkowo konieczne, nabiera

zupenie innego znaczenia i wprowadza nas do trze-

ciego stadjum caego postpowania. Wtedy mianowi-

cie ten „raport" Rady zamiast treci ugody, do któ-

rej nie doszo, podaje rozwizanie sporu, „które po-
leca jako najsuszniejsze i najstosowniejsze".

Jeli pod tym wzgldem którykolwiek z czonków
Rady ma swoje odrbne zdanie, to moe równie zgo-
si swój pogld na kwestje sporne i swoje konkluzje.

Wtedy jednak oczywicie raport samej Rady jest tylko

uchwa jej wikszoci i ma znaczenie cakiem inne,,

o wiele skromniejsze, anieli gdy zosta uchwalony

jednomylnie; jednomylno naley tak rozumie, e
strony interesowane, czy to ex, officio reprezentowane

w Radzie, czy te ad hoc do niej zaproszone, w tym
wypadku nie maj prawa gosu — czyli raczej, jak

czytamy w Pakcie, ich gosy nie licz si.

Ale nawet w razie uchwalenia raportu jedno-
mylnego, znaczenie jego, a wic rezultat caej
akcji jest bardzo niky. I w tym najpomylniejszym

wypadku zobowizania czonków Ligi ograniczaj si
do tego, co po wyroku sdowym jest tylko zobowi-
zaniem dodatkowem a waciwie, jak staralimy si
wykaza, zbytecznem. Nie wolno im uciec si do

wojny przeciwko stronie, która si stosuje do wnios-

ków raportu. Skoro za tylko jeden gos pad w Ra-
dzie przeciwko konkluzjom wikszoci, to maj
one wogóle jedynie teoretyczne, moralne znaczenie.

Wtedy bowiem nie wypywa z nich adne zobowi-
zanie dla czonków Ligi, którzy »zastrzegaj sobie

prawo postpi tak, jak to osdz za potrzebne dla

zachowania prawa i sprawiedliwoci". Innemi sowy^
zachowuj zupen swobod dziaania.



— 95 —

Nic atwiejszego jak krytyka wszystkich tych

przepisów, która te istotnie zaraz po ogoszeniu Paktu

wystpia z ca surowoci z najrozmaitszych stron.

Rzuca si w oczy, e zwaszcza w tych wypadkach,

gdzie raport Rady nie zyska jednomylnoci, caa akcja

Ligi zawiedzie najzupeniej. Bez wzgldu na wtpliw
nieco interpretacj ustpu o wolnoci dziaania, czy

mianowicie odniesiemy go do wszystkich wogóle czon-

ków Ligi, czy te tylko do spierajcych si stron,

Pakt w takim wypadku niczego nie zawiera, coby

w czemkolwiek mogo przeciwdziaa wybuchowi wojny.

Przy sporze bowiem tak zawiym, e nawet wród
Rady wywoa rozbieno zda, trudno liczy na a-
godzcy wpyw opinji publicznej lub owych trzech

miesicy, które trzeba przeczeka po ogoszeniu ra-

portu. Co gorsza za, Pakt dozwala nawet wojny,

która wedug zdania wikszoci Rady jest najoczywi-

ciej wojn niesprawiedliw, gdy moe si zwróci
take przeciwko stronie, której raport przyzna susz-

no. Ma wobec tego wszystkiego jest pociech, e
po wybuchu wojny Liga bdzie si musiaa ni zaj
i — wedug artykuu U -go — chwyci si wszelkich

rodków dla przywrócenia pokoju. Wszak w ten spo-

sób wkracza si poprostu tylko w bdne koo, gdy
có ma uczyni Liga wobec zatargu, co do którego

ju si okazao, e ona go nie zdoa rozwiza?
Ale take wtedy, gdy Rada dosza do konkluzyj

jednomylnych, prawo do prowadzenia wojny nie zo-

staje przez to zniesione. W przeciwiestwie do prze-

pisów o wyrokach rozjemczych brak jakiegokolwiek

zobowizania w sprawie wykonania polece raportu.

Tutaj ju bezsprzecznie tylko polecenie o treci nega-

tywnej, np. odrzucenie pretensji do pewnego teryto-

rjum, przyniesie korzy sprawie pokoju, gdy stronie

która si trzyma wniosków raportu, a wic np. dane

terytorjum zatrzymuje w swych rku, wojny wyda nie
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wolno. O ile za raport zawiera polecenie pozytywne,

wykonanie zaley wycznie od tego, czy strona, któ-

rej jednogonie suszno przyznano, zdoa si wy-

musi, co jej si prawem naley. O dobrowolnem bo-

wiem ustpstwie przeciwnika mowy by nie moe,
gdy przy gotowoci do niego ju medjacja Rady by-

aby wydaa wynik podany. Nadomiar zego w ostat-

niej redakcji Paktu opuszczono kocowe sowa, jakie

do odnonego ustpu dodane byy jeszcze w projekcie

z 14-go lutego 1919 r.; wówczas bowiem zaznaczono,

podobnie jak w ustpie o wykonaniu wyroków roz-

jemczych, e jeli jedna ze stron nie zechce si dosto-

sowa do jednomylnych polece Rady, wtedy ta Rada
zaproponuje Lidze rodki, któreby zapewniy skutecz-

no wniosków raportu. Ten dodatek byby przynaj-

mniej zabezpieczy stronie, pragncej dochodzi swych

praw uznanych za suszne, wspódziaanie, chociaby

nieokrelone Ligi; przy obecnem natomiast brzmieniu

tego ustpu niema nawet mowy o jakichkolwiek jej

zabiegach po ogoszeniu raportu.

Subtelna analiza artykuu 15-go wykazaa, ze przy

pewnej zrcznoci dyplomatycznej kade pastwo moe
znale sposobno do bezkarnej wojny zaczepnej, ko-

rzystajc z wspólnego zamtu po ogoszeniu raportu,

który nie znalaz jednomylnoci w Radzie. Nie wda-

jc si jednak w tak szczegóowe wywody o niebez-

pieczestwach tej najgorszej ewentualnoci, podkrela-

my, - e take w pomylniejszych wypadkach, gdy do

tej jednomylnoci dochodzi, rezultat jest zgoa niedo-

stateczny. Wobec tego trzeba sobie odrazu postawi

pytanie, w jaki sposób monaby zemu zaradzi, jakie

poprawki 15-go artykuu byyby najniezbdniejsze,

jak si rozwinie akcja medjacyjna Ligi przy praktycz-

nem zastosowaniu.

Jedn przeszkod, jedno niedomaganie swego tak

niedostatecznego w tym wypadku dziea chcieli usun
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ju sami autorowie Paktu. Zdali sobie spraw, ie na
bezskuteczno waciwej, medjacji, a potem na opór

przeciwko poleceniom Rady silnie moe wpyn brak
zaufania do jej bezstronnoci. W sporze, którego nie

chciano nawet przedoy swobodnie wybranym ar-

bitrom, jeszcze trudniej bdzie zaufa gronu ju nie

sdziów, lecz polityków, wród których przedstawiciele

wielkich mocarstw maj zapewnion przewag. Dla-

tego dr dano w dwóch kocowych ustpach artykuu
szereg przepisów, które umoliwiaj zastpienie Rady
przez pene Zgromadzenie Ligi, zarówno przy

medjacji w cilejszem znaczeniu, jak i przy opraco-

waniu raportów.

Postanowiono wic, e sama Rada moe odesa
zatarg do Zgromadzenia, co zapewne nieczsto si
zdarzy, a nadto, ie do tej jak gdyby wyszej instancji

moe si odwoa kada ze stron, byleby wyrazia to

yczenie w przecigu 14 dni po przedoeniu sprawy
samej Radzie. Trzeba jednak przyzna, e istota rze-

czy, zabezpieczenie pokoju, mao na tern zyska. Pro-

cedura bdzie bowiem cakiem identyczna, z t tylko

rónic zasadnicz, ie zatarg rozpatrzy hczniejsze

grono przedstawicieli wszystkich narodów, organ o bar-

dziej demokratycznym charakterze. Poza tern za-

strzeono jedn jeszcze rónic napozór formaln
naprawd jednak bardzo znamienn: aby raport Zgro-

madzenia mia ten sam skutek co jednomylny raport

Rady, a wic zabezpieczy przynajmniej przed atakiem

stron stosujc si do niego, nie potrzeba jednomyl-
noci caego Zgromadzenia, lecz wystarczy, aby go
przyjy wszystkie pastwa, które maj reprezentacj

w Radzie oraz wikszo innych czonków Ligi. Nie-

trudno dostrzec, e uzyskanie raportu, któryby mia
cho cokolwiek mocy obowizujcej, jest mimo to

w tym wypadku jeszcze trudniejsze, a decydujcy

Liga Narodów. /
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wpyw czonków Rady taki sam, jak przy zwykej pro-

cedurze.

To te ten dodatek w samym Pakcie^) zadowoli
nie moe, i potrzeba zmian lub uzupenie narzuca si
z ca stanowczoci. Jest to przekonanie ogóu, przy

którem trzeba jednak rozróni dwa stanowiska; oba
wyraono ju, aczkolwiek bezskutecznie, na obradach

komisji kongresowej, oba te wystpiy przy krytyce

jej gotowego dziea.

Jednym chodzi o to, aby raport Rady, wzgldnie
Zgromadzenia, uczyni skuteczniejszym dla za-

bezpieczenia pokoju, zbliy a moe nawet zrówna
jego znaczenie ze znaczeniem wyroku rozjemczego.

Skromniejsi z poród nich wysuwaj postulat minimalny,

a mianowicie przywrócenie pierwotnego tekstu, wedug
którego w razie jednomylnego raportu Rada postara

si zapewni jego wykonanie. mielsi — a warto za-

znaczy, e takiem byo urzdowe stanowisko delegata

belgijskiego, min. Hymansa, w komisji kongresowej —
chciaby nadto na czonków Ligi naoy zobowiza-
nie, e takie jednomylne polecenie wypeni w dobrej

wierze; wtedy moc obowizujca jednomylnego ra-

portu byaby cakiem równa mocy wyroku sdowego.

*) Ubocznie tylko zwracamy uwag na inny dodatek do 15-go

artykuu, który dopiero w kocowej redakcji Paktu zosta wstawiony

(niexbyt organicznie) midzy jego pierwotne ustpy. Jest to ustp

ósmy, goszcy, e jeli jedna ze stron twierdzi a Rada uznaje, i spór

dotyczy kwestji, któr prawo midzynarodowe zostawia wycznej
kompetencji tej strony, to Rada to stwierdsi w raporcie, lecz nie po-

leci adnego rozwizania. Ustp ten, niezbyt jasny, róne ju wzbu-

dzi wtpliwoci, a znaczenie ma raczej dragorzdne. Zdaje si, ie

miano na myli kwestje imigracji, a rzecz poruszono ze wzgldu na

Ameryk, która w tych kwestjach chciaa zachowa zupen swobod
dziaania. W kadym razie samo stwierdzenie, czy chodzi rzeczywicie

o kwestj tego rodzaju, jest zadaniem cile prawniczem i powinno

by dokonane przez Trybuna midzynarodowy, na którego orzeczenie

Rada mogaby si powoa.
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Równoczenie za wyraono obaw, e postulat jedno-

mylnoci zbytnio utrudni uzyskanie skutecznego ra-

portu, i chciano zapobiec temu, aby sprzeciw drobnej

mniejszoci nie sparaliowa caej akcji; twierdzono

wic, e powinna wystarczy pewna kwalifikowana

wikszo, nie tylko w Zgromadzeniu, ale i w Radzie.

W teorji to stanowisko jest niewtpliwie suszne,

i potrzebne zmiany redakcyjne w 15-tym artykule da-

yby si atwo przeprowadzi. Nasuwa si jednak

bardzo powana wtpliwo praktyczna. Ilekro strony

zamiast drogi sdowej wybior omawiany tutaj drugi

sposób próby pokojowej, uczyni to gównie z tego

powodu, aby unikn owych bezwarunkowych zobo-

wiza, które wynikaj z procedury rozjemczej. Std,
jeli si wogóle wierzy w moliwo zaprowadzenia

takich zobowiza w kadym wypadku, to o wiele

prostszem byoby przekazywa wogóle wszelkie spory

postpowaniu sdowemu. Trudno bowiem przypuci,
aby strony, wiedzc, e moc obowizujca bdzie ta

sama, wolay si podda orzeczeniu Rady anieli wy-
rokowi trybunau lub arbitrów. O ile za chodzi o za-

prowadzenie wikszoci zamiast jednomylnoci, to wy-

nikoby std wielkie niebezpieczestwo rozdwojenia

w Lidze, a konflikt midzy dwoma jej czonkami mógby
poróni midzy sob wszystkich czonków Rady.

Wobec tego racj maj moe ci, którzy chcieliby

nietyle zmieni przepisy o kocowym raporcie Rady,

ile wydoskonali drugie stadjum caej procedury t. j.

sam medjacj. Podnielimy ju, e tutaj spo-

czywa punkt cikoci postpowania, bo jeli pored-
nictwo bdzie skuteczne, raport wogóle stanie si zby-

teczny. Takie za porednictwo, dziaajce nie przez

nakazy czy polecenia, lecz przez zrczn perswazj,

moe istotnie w draliwych sporach by skuteczniej-

szem nawet od postpowania sdowego, bo strony,

która ma ustpi, nie naraa na upokorzenie przegra-
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nej sprawy. Dlatego, nie silc si na umocnienie owej

^ultima ratio^
^
jak jest raport Rady, najlepiej bdzie,

póki droga sdowa nie bdzie moga obowizywa
we wszystkich zatargach, zastanowi si nad szczegó-

ami medjacji. Zadaniu temu sprzyja ta okoliczno, e,
jak wiemy. Pakt w odnonym ustpie tych szczegóów
wcale nie przesdza; postp jest wic moliwy bez

zmiany w tekcie Paktu, w formie ewentualnej kon-

wencji dodatkowej lub regulaminu uzupeniajcego.
Ponadto jest to zadanie wdziczne, o trwaem na przy-

szo znaczeniu; sJusznie si bowiem przypuszcza, e
nawet, gdy poddanie kadego nieumierzonego sporu

pod wyrok sdowy stanie si obowizkowem bez za-

strzee, postpowanie sdowe bdzie mogo by po-

przedzone, a w razie sukcesu nawet zastpione, przez

porednictwo pokojowe.

Powtarzamy, e Pakt stwierdza tylko, i Rada,

zanim przystpuje do redakcji owego raportu o wielce

wtpliwej wartoci, ma si postara o umierzenie

sporu. Nie powiedziano jednak wcale, e t akcj po-

redniczc midzy stronami ma wykona sama Rada,

wzgldnie — w razie wspomnianej apelacji — Zgro-

madzenie Ligi. Std otwart pozostaje moliwo
usunicia tej bezsprzecznej niewaciwoci, e zadania

o charakterze sdowniczym przekazano w artykule

15-ym organom wykonawczym, wzgldnie reprezenta-

cyjno-prawodawczym Ligi. Byoby to tem bardziej po-

danem, eniezawsze ch>ba czonkowie Rady, wzgld-
nie Zgromadzenia bd kompetentni do tego zadania,

odbiegajcego daleko od ich zwykych obowizków.
To te zamiast dodawa im w tych wypadkach

cay sztab doradców prawnych lub innych rzeczo

znawców, najlepiej byoby pozostawi im tylko na-

czelne kierownictwo akcji medjacyjnej, a jej przepro-

wadzenie powierzy osobnemu organowi Ligi
Projekt stworzenia takiego staego ciaa czyli korni-

4
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s j i m e d j a c y j n e j, nieobcy zreszt dawniejszym
ju konwencjom midzynarodowym, wydawa si od
pocztku najlepsz drog do umierzania zatargów
niepodJanych wyrokowi sdowemu, i do zaradzenia
jaskrawym niedomaganiora 15-go artykuu. Wyst-
piono z nim oczywicie ju na komisji kongresowej,
gdzie nie spotka adnej zasadniczej opozycji i tylko

dlatego nie zosta zaraz uwzgldniony, bo wogóle nie

chciano obcia Paktu przepisami o charakterze re-

gulaminowym, przesJzajcemi o kierunkach rozwoju
Ligi. Ze jednak w tym wypadku rozwój ten istotnie

tylko we wskazanym kierunku pój moie, o tem
wiadczy jednomylna ,ju dzisiaj zgodno opinji, do-

magajcej si stworzenia takiego wanie organu me-
djacyjnego.

Wyraana ju przedtem w licznych pismach i na
zjazdach midzynarodowych, opinja ta wystpia zwasz-
cza bardzo silnie na brukselskiej konferencji Stowa-
rzysze. Poruszyli wówczas t kwestj nie tylko przed-

stawiciele Szwecji i S/jwajcarji, gdzie oddawna chciano
wprowadzi taki organ do ustroju Ligi, ale z podobn
te propozycj wystpia angielska ^League of Nations

Union*. Podkrelia przytem, e to stae ciao po-

redniczce powiano s skada z osób zupenie
niezalenych, a wic nie z politycznych przed-

stawicieh rzdów jak Rada Ligi, i powinno by
wyznaczane przez Zgromadzenie na okresy kilkoletnie.

Ostateczna rezolucja Zj-izdunie wesza w te szczegóy,
Dwiadczya si jednak oczywicie za stworzeniem pro-

ponowanego organizmu.

Spenienie tego dezyderatu jest tem prawdopo-
iobniejsze, e take u urzdowych czynników w Li-

ize, np. w Sekretarjacie, spotyka si z zupenie przy-

:hyinem stanowiskiem. By moe, e tej komisji

wzgldnie komisjom) meJjacyjnej przypadnie te za.

ianie przeprowadzenia, na wniosek Sekretarza jene-
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ralnego Ligi, wszystkich przedwstpnych dochodze
i bada rzeczowych, które w myl artykuu 15-go s
punktem wyjcia dla caej procedury.

Jeli za chodzi o praktyczne urzeczywistnienie

tej myli, to najwaciwszem byoby moe, aby komisja

medjacyjna pozostawaa w moliwie cisym
zwizku z trybunaem midzynarodowym,
przewidzianym w poprzednim artykule Paktu. Naj-

kompetentniejszem dla ustalenia szczegóów jej organi-

zacji bdzie to samo grono, któremu ju powierzono

opracowanie projektu owego trybunau. Przy osta-

tecznym za doborze ludzi dla obu instytucyj wybór
przewanie si skieruje na te same osobistoci, któreby

raz wystpoway w charakterze sdziów lub arbitrów,

a raz w skromniejszej, lecz trudniejszej jeszcze roli

medjatorów.

Zwizek obu organów Ligi, których zadaniem

bdzie umierzanie zatargów midzynarodowych, nie

tylko uprociby jej konstrukcj ustrojow, lecz miaby
poza tem i inne, gbsze znaczenie. Zbliyby do sie-

bie obie drogi tego agodzenia sporów, drogi, które

obecnie wydaj si tak rozbiene i tak róne co do

swej skutecznoci. O ile bowiem komisja medjacyjna

nie zdoaaby doprowadzi do polubownej ugody mi
dzy stronami, to dyaby oczywicie do tego, aby

cho w ostatniej jeszcze chwili skoni te strony do

poddania zatargu procedurze sdowej o decyzji obo-

wizujcej, zamiast przekazania go Radzie lub Zgro

madzeniu. W ten sposób wypadki, w którychby si
trzeba ograniczy do raportu nie mogcego zapobiec

wojnie, stawayby si z biegiem czasu coraz rzadsze.

C^y za artyku 15-ty nastrczajcy tyle powanych
wtpliwoci, byby tylko tymczasowem stadjum przej-

ciowem do zaprowadzenia obowizku, aby kady bez

wyjtku spór poddawa rozstrzygniciu sdowemu.
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Wtedy dopiero bdzie mona powiedzie, e sto-

sowanie przepisów Ligi Narodów naprawd wyklucza

wszelk wojn, któraby [nie bya wspólnie przedsi-

wzit akcj o charakterze policyjno-karnym. Wtedy
te dopiero we wspóyciu narodów sia bdzie wy-
cznie oddan na usugi prawa. Zanim to jednak b-
dzie moliwe, jednem z najwaniejszych a zarazem
najwdziczniejszych zada tych wszystkich, którzy

pragn pracowa nad udoskonaleniem Paktu, byoby
czciowe przynajmniej zaradzenie niebezpieczestwom,

wynikajcym z obecnego brzmienia 15-go artykuu,

wypenienie tej luki w praworzdnym ustroju wiata,

któr artyku ten pozostawia na wypadek, gdy medja-

cja si nie uda, a zwaszcza raport Rady nie zyska

jednomylnoci.
Drugiem takiem zadaniem niemniej wanem, amoe

jeszcze bardziej naglcem byoby zapewnienie posta-

nowieniom Paktu naleytych sankcyj, mogcych w ra-

zie potrzeby wymusi ich zastosowanie. To te auto-

rowie jego zajli si t kwestj zaraz w nastpnym
artykule. Zanim j jednak tutaj rozpatrzymy, naley
dla wyczerpania poruszonych tu zagadnie — rzuci

jeszcze okiem na dalszy nieco, 17-ty artyku, który

uzupenia ca grup artykuów od 12- go do 15 go.

Aczkolwiek bowiem w artykule litym wszelkie

wogóle niebezpieczestwa wojenne bez wzgldu na to,

czy czonkowie Ligi s zaangaowani, uznano za wcho-

dzce w jej zakres dziaania, omawiane dotd prze-

pisy o pokojowem zaegnywaniu takich niebezpie-

czestw mówiy tylko o sporach midzy czonkami
Ligi. Istotnie te tylko na kontrahentów Paktu mona
byo naoy jakiekolwiek pod tym wzgldem zobo-

wizania. Niemniej jasnem jest jednak, e nie wystar-

czy to do zapewnienia pokoju powszechnego, do któ-

rego Liga dy musi tem bardziej, e w obecnych

warunkach skutki najodleglejszej nawet lokalnej wojny
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odbijaj si na caym wiecie, i e trzeba byo przewi-

dzie moliwo sporu midzy czonkiem Ligi a pa-
stwem nie naecem do niej, wic nie podlegajcem
przepisom Paktu.

Otó w sporach, gdzie jedna lub obie strony
nie nale do Ligi zaprosi si dane pastwo lub

pastwa obce, aby dobrowolnie podday si wszelkim

zobowizaniom, któreby w danym wypadku byy prze-

widziane dla czonków Ligi. Wtedy oczywicie wszyst-

kie przepisy poprzednich artykuów bd miay zasto-

sowanie, tak, jak gdyby pastwa, o które chodzi, cza-

sowo do Ligi przystpiy. Szczegóowe warunki lub

zmiany, któreby si okazay potrzebne, okreli Rada
Ligi, które to zastrzeenie, chocia moe konieczne,

niezawsze jednak zachci do przyjcia zaproszenia.

W kadym razie jednak zaraz po jego wystaniu Rada
otwiera dochodzenia nad okolicznociami sporu i pro-

ponuje najlepsze jej zdaniem rozwizanie.

W dalszych ustpach tego artykuu, liczc si
z odrzuceniem zaproszenia, susznie rozróniono wy-

padek, gdy strona nie naleca do Ligi wyda wojn
jej czonkowi, od ewentualnoci uchylenia si obu stron

od zobowiza Paktu. W pierwszym wypadku Liga

oczywicie ochrania swego czonka, jak przy kadej

innej wojnie bezprawnie wydanej, w drugim za Rada
moe poczyni wszelkie kroki, mogce zapobiec kro-

kom wojennym i rozwiza zatarg.

Trzeba przyzna, e niemoliwetn byo ustano-

wi w tym wypadku co wicej od takiej ogólnikowej

zasady. Wszak adnym najsubtelniejszym chociaby
przepisem nie mona zmusi pastwa, stojcego poza

Lig, aby si stosowao do jej wymaga. Wynika
std jednak po pierwsze, e chociaby z tego wzgldu
podanem jest, aby takich pastw byo jak najmniej,

a po drugie, e ich dobra wola do skorzystania z urz-
dze Ligi w razie mebezpieczestwa wojny bdzie za-
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leaa od tego, czy te urzdzenia bd naleycie wy-

doskonalone i czy bd funkcjonoway sprawnie i sku-

tecznie.

4. Sankcje.

Gdy si rozwaa przepisy prawne Paktu, doty-

czce pokojowego umierzania zatargów midzynaro-
dowych, ich dodatnie i ujemne strony, czasem mimo-
woli nasuwa si drczce pytanie, czy caa praca nad

ich wydoskonaleniem nie jest jaow, póki si nie roz-

wizao ostatecznie kwestji innej, jak mianowicie
zapewni si ich wykonanie. Có bowiem po-

moe najlepsze chociaby sdownictwo bez dobrej po-

licji i monoci ukarania albo przynajmniej unfeszkod-

liwienia przestocówl
wiadomo ta nie powinna zniechca do jak

najpieszniejszej i najstaranniejszej organizacji urz-
dze sdowych Ligi, lecz tylko przypomina, e z t
prac musi i cile równolegle praca inna t. j. praca

nad organizacj sankcyj Ligi. Na szczcie zdano so-

bie z tego ju powszechnie spraw; do np. wskaza,
e na porzdku dziennym najbhszej, czwartej konfe-

rencji Stowarzysze Lgi Narodów, która w czerwcu

biecego roku ma si odby w Rzymie, postawiono

obok spraw, dotyczcych akcji samych stowarzysze,

te dwa wanie uzupeniajce si problemy: sprawied-

liwoci midzynarodowej i sankcyj.

Ta ostatnia kwestja jest tem pilniejsza, e Pakt,

powic^ciwszy tyle miejsca prawnym przepisom o umie-
rzaniu zatargów midzynarodowych, o sankcjach mówi
w jednym tylko 16-tym artykule. czy si z t spraw
wprawdzie znany nam ju artyku 9 ty, ustanawiajcy

komisj wojskow Ligi, ale bd co bd pewna la-

koniczno jest tutaj uderzajca; tumaczy si za
.tem, e dotknito sprawy najdraHwszej, gdzie Liga od

formu ma przej do czynów, nakadajc na swych
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czonków najcisze zobowizania. Naley tylko pa-

mita, e z tych zobowiza, które niewtpliwie wy-
maga bd najwikszych ofiar, wynikn te najwik-

sze korzyci dla wszystkich narodów, o ile si je do-

brze obmyli i wiernie wykona.

Na samym pocztku nasuwao si pytanie, które

te ju na konferencji pokojowej byo przedmiotem

dugich dyskusyj, w jakich wypadkach Liga powinna

czynnie wkracza i wymusza spenienie zobowiza
Paktu, jakie ich naruszenie powinno by natychmiast

karane i zwalczane. Nie mogo by mowy o tem, aby

rozcign t grob na naruszenie wszystkich prze-

pisów Paktu. Upad nawet wniosek, aby przynajmniej

usankcjonowa w ten sposób postanowienia artykuu
8 go w sprawie rozbrojenia. Wiemy te, e nawet
bierny opór przeciwko wyrokowi rozjemczemu sam
przez si nie ciga jeszcze na winowajc rodków
karnych Ligi. Artyku ló-ty wyranie podkrela, ie

przewidziane w nim sankcje stosuj si tylko przeciw

takiemu czonkowi Ligi, który nie tylko nie dotrzymrf

zobowiza artykuów 12, 13 i 15, lecz wbrew nim

uciek si do wojny.
Jeli sobie przypomnimy tre tych artykuów,

okrelajcych obie drogi umierzania zatargów, to nie-

trudno cile wyliczy te wypadki, które autorowie

Paktu tutaj mieli na myli. Naley tu wic: 1) rozpo-

czcie wojny bez zastosowania jednej z dwóch dróg,

które maj stanowi przynajmniej prób pokojowego

rozwizania, 2) rozpoczcie wojny przed upywem trzech

miesicy po wydaniu wyroku sdowego lub raportu

Rady, wzgldnie Zgromadzenia, 3) wydanie wojny tej

stronie, która si stosuje do wyroku sdowego lub do

jednomylnie uchwalonego raportu. Tylko te najja-

skrawsze pogwacenia zasad Ligi przez podjcie wojny

najwidoczniej niesprawiedliwej podlegaj jej ustawo-

wym sankcjom. We wszystkich innych wypadkach
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Rada dopiero obmyli rodki zaradcze albo — co gor-

sza — wogóle nie przewidziano adnej akcji ze strony

Ligi. W zwizku za z tem, co ju przedtem zazna-

czalimy, raz jeszcze trzeba podkreli, jak wysoce

byoby podanem, aby Liga takie w mniej jaskra-

wych wypadkach dokadnie przewidziaa i zapowie-

dziaa pewne, choby mniej ostre rodki nacisku; tylko

wtedy uniknoby si tego, e strona, której sama Liga

przyznaa suszno, musi dochodzi swych praw wasn
si, jak równie i tego, e zupenie bezkarne naru-

szenie innych zobowiza, np. co do rozbrojenia, uatwi
potem pogwacenie elementarnych ju zasad Ligi.

Ale w kadym razie ju w tem, e Liga obiecuje

pomoc caej spoecznoci narodów, gdy któremu z czon-

ków wydano wojn bezwarunkowo niesprawiedliw,

jest wielkim postpem w etyce midzynarodowej,

najcenniejszem wiadectwem poczucia solidarnoci

w obrbie caej ludzkoci, zacztkiem bezpieczestwa,

jakie powinno wreszcie zapanowa na wiecie. Na
czem wic ma polega ta pomoc, czy bdzie ona do-

stateczn i skuteczn?
Chcc odpowiedzie na te pytania, trzeba rozró-

ni za Paktem dwa rodzaje rodków karnych. Aby
prawnie uzasadni ich zastosowanie, owiadczono, e
ktokolwiek podejmie wojn z pogwaceniem zacyto-

wanych artykuów poprzednich, uwaa si, e popeni
akt wojenny nie tylko przeciwko swemu bezporedniemu
przeciwnikowi, ale przeciwko wszystkim wogóle
czonkom Ligi.

Wszyscy te zobowizuj si zastosowa prze-

ciwko burzycielowi pokoju pierwszy rodek represji,

którym jest bojkot. Najdokadniej wymieniono, na

czem on ma polega, pomijajc tylko, jako oczywiste,

zerwanie stosunków dyplomatycznych. Zrywa si wic
z nim natychmiast wszystkie stosunki handlowe i finan-

sowe, a to nie tylko w dziedzinie pastwowej, lecz
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i midzy prywatnemi jednostkami; zakazuje si bowiem
wasnym obywatelom wszelkich stosunków z obywate-

lami bojkotowanego pastwa, przecina si zupenie ko-

munikacj finansow, handlow i osobist midzy oby-

watelami tego pastwa a mieszkacami wszystkich in-

nych pastw, chociaby nawet nie nalecych do Ligi.

Po dowiadczeniach ostatniej wojny zbytecznem

byoby dowodzi, jak potnym rodkiem, potniej-

szym nieraz nawet od siy zbrojnej, jest takie izolo-

wanie wroga. Wszak wiadomo dzi powszechnie, e
mocarstwa centralne dugoby jeszcze nie ulegy na
polach bitew, gdyby nie zostaa wyczerpan wytrzyma-o za frontem, a to nastpio wanie przez blokad
Niemiec i ich sojuszników. Wanie za po tych do-

wiadczeniach nikt nie bdzie si chcia na podobny,

a waciwie jeszcze cilejszy bojkot naraa, ugnie si
wic pod sam jego grob. A gdyby przecie jakie-

kolwiek pastwo nie zawahao si cign na siebie

tej pierwszej sankcji, to mona si spodziewa, e
zmusi je ona rycho do zaniechania kroków wojennych,

zanim zajdzie potrzeba zastosowania sankcji jeszcze

groniejszej, jak, jak zobaczymy, jest oczywicie akcja

wojenna z ramienia Ligi.

Wojna wiatowa dowioda równie, e bojkot eko-

nomiczny moe by broni bardzo okrutn, naraajc
na dotkliwe cierpienia wielu niewinnych, nawet ko-

biety i dzieci, e wogóe izolowanie pewnego pastwa
odbija si szczególnie ciko na ludnoci prywatnej,

którby w pierwszym rzdzie naleao oszczdza.
Mimo to trudno zaprzeczy, e jest to jednakowo
rodek przymusowy mniej nieludzki od samej walki

ornej, gdy jego straszne skutki wystpuj dopiero

wtedy, gdy trwa przez duszy czas np. przez szereg

lat. A skoro tylko winowajca si przekona, e jego

odcicie przyszo do skutku w zupenoci, to zdajc
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sobie spraw do czego to niechybnie doprowadzi,

w przewanej czci wypadków odrazu ustpi.

Aby jednak bojkot by tak skuteczny, musi by ogól-

ny. Kada luka w obrczy paraliuje ca akcj i moe
j udaremni lub co najmniej ogromnie opóni jej re-

zultat. Dlatego to wanie zastosowanie tego rodka
karnego jest bezwzgldnym obowizkiem
wszystkich czonków Ligi, który musi by
speniony odrazu, jako automatyczne nastpstwo
zgwacenia Paktu, nie czekajc specjalnych polece
Rady. Dlatego te gwaciciel pokoju ma by odcity
take od pastw nie nalecych do Ligi, co oczywicie
tylko wtedy da si wykona, jeeli nie bdzie z niemi

bezporednio graniczy.

Okazao si jednak z bojkotu Niemiec, e takie

przedsiwzicie, jeeli nie ma narazi na straty i nie-

dogodnoci tej równie strony, która je wykonywa,
musi by przeprowadzone wspólnemi siami i naley-
cie zorganizowane. Dopiero odkd koalicja stworzya
pewne wspólne organy dla walki ekonomicznej, zacza
ona naprawd spenia swój cel, a porozumienie i po-

moc wzajemna midzy sojusznikami umoliwiy im
samym wyj w bez porównania lepszem pooeniu,
anieli zwycieni, z kryzysu ekonomicznego, jaki

wojna sprowadzia na wiat cay. Dlatego w Pakcie

wyranie zastrzeono, e kady czonek Ligi bdzie
udziela drugiemu swego poparcia przy stosowaniu

obowizkowych rodków ekonomiczno - finansowych,

aby szkody, wynikajce z nich dla samych pastw
Ligi, zredukowa do minimum. Szczegóy tego wza-

jemnego wspierania si powinny by zgóry obmylane
na wszelki wypadek.

czy si z tem zastrzeenie drugie, e miano-

wicie czonkowie Ligi bd si te wzajemnie wspo-

magali, aby odeprze specjalne rodki, jakie pastwo,
karane za pogwacenie Paktu, wymierzy przeciwko
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któremukolwiek z nich. Ale tutaj chodzi ju nie tylko

o odwetowe represje ekonomiczne, ale takie o moli-

wo, e pastwo to, bezprawnie chwyciwszy za or
przeciwko jednemu z czonków Ligi, zwróci go take
przeciwko innym, którzy si za nim ujm, chociaby
dla przerwania kordonu izolacyjnego.

W tym wypadku, jak wogóle zawsze, gdy sam
bojkot nie zmusi burzyciela pokoju do zaprzestania

wojny, Liga bdzie musiaa zastosowa take ze swej

strony r o dki or n e. Nie brak powanych go-
sów, które twierdz, e w razie cisego wypeniania
przepisów Paktu i dobrego funkcjonowania organów
Ligi do tej ewentualnoci wogóle nie dojdzie. Po pierw-

sze — jak sdz -- sam bojkot wystarczy dla przea-

mania oporu, po drugie za sama pewno, e w razie

dalszego prowadzenia wojny bdzie si miao prze-

ciwko sobie si caej Ligi, odstraszy od naraenia si
na tak nierówn walk.

Wanie jednak, aby i ten drugi argument móg
znale zastosowanie, trzeba byo take t drug sankcj,

orne rodki karne, wyranie w Pakcie zapowiedzie.

Przedstawiao to dwie trudnoci, tak, e niektórzy

sceptycy, schodzc si tutaj z najskrajniejszymi uto-

pistami, chcieli wogóle pomin w statucie Ligi wszelk
wzmiank o wspólnych krokach wojennych. Trudno
polegaa gównie na tera, e z jednej strony taka akcja

wojenna powinna by ogóln i solidn narówni z akcj
ekonomiczn, z drugiej za strony wydawao si obec-

nie niemoliwem zobowiza bezwarunkowo wszystkich

czonków Ligi, e dla spraw ewentualnie zupenie

obcych powic nie tylko korzyci materjalne, ale

nawet ycie swych obywateli.

Zdecydowano si ostatecznie na kompromis.
Nie zaniechano wprowadzenia do Paktu pewnych po-

stanowie o sankcjach ornych, pamitajc, jak cz-
sto podkrelano, e np. w lipcu r. 1914 mocarstwa cen
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tralne nie byyby si zdecydoway na wojn, gdyby

byy wiedziay, jak licznych bd miay przeciwników.

Ale liczono si te ze stanowiskiem wielu pastw,

które zgóry owiadczyy, e nie mog si zobowiza
bezwarunkowo do udziau w kadem wspólnem przed-

siwziciu wojennem Ligi, tern bardziej, e ich niewielkie

siy wasne i niebezpieczne pooenie mogyby w ra-

zie wmieszania si do wojny narazi je na katastrof,

zanimby caa Liga popieszya im z pomoc. Z ta-

kiemi zastrzeeniami wystpiy zwaszcza pastwa,

które dotd cieszyy si neutralnoci, uznan
przez traktaty midzynarodowe, i mimo smutnego do-

wiadczenia Belgji nie chciay si zrzec swego uprzy-

wilejowanego stanowiska. W zasadzie uznano wpraw-

dzie neutralno, czyli raczej wyczenie si z obo-

wizku solidarnoci midzynarodowej, za niezgodn
z istot Ligi i nie dajc si pogodzi z przynale-

noci do niej, i dotd, jak zobaczymy, jeden tylko

pod tym wzgldem zrobiono wyjtek; mimo to jednak

z koniecznoci zrobiono pewne koncesje, liczc si

zreszt i z tem, e niezawsze udzia wszystkich czon-

ków Ligi dla akcji wojennej w pewnem terytorjum

musi by potrzebnym.

Dlatego artyku o sankcjach poza obowizkiem
udziau w bojkocie winnego pastwa jedno tylko jesz-

cze formuuje postanowienie, które odnosi si do wszyst-

kich wogóle czonków Ligi. Wszyscy mianowicie maj
uatwia przejcie przez swoje terytorjum siom ka-
dego czonka, który bierze udzia we wspólnej akcji

Ligi, majcej zapewni uszanowanie jej przepisów.

Oczywicie i ten ju obowizek oznacza zasadniczy

wyom w dotychczasowem pojciu neutralnoci w woj-

nie; ale z samej jego stylizacji wynika, e niekady

czonek Ligi bierze udzia w kadej jej akcji.

Jeszcze janiej to wypowiada ustp 16-go arty-

kuu, specjalnie dotyczcy tego drugiego rodzaju sank-
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cji. Nastpuje on zaraz po przepisach o bojkocie.

„W tym wypadku" — jak czytamy — a wic ilekro

jakie pastwo rozpoczo wojn niedozwolon, zmu-

szajc czonków Ligi do zerwania z niem stosunków,

„Rada ma obowizek polecenia rónym rzdom inte-

resowanym, jakiemi kontyngentami wojskowemi lub mor-

skiemi czonkowie Ligi przyczyni si do sil zbrojnych,

majcych zapewni uszanowanie zobowiza Ligi."

W tym tekcie trzeba podkreli zwaszcza dwa
sowa. Nsjwaniejszem jest, e niema tu mowy o zo-

bowizaniu, zgóry przyj^tem przez czonków, lecz

przewiduje si t>lko „polecenie" Rady. Wiemy
z artykuu 15-go, e polecenia Rady, nawet gdy cho-

dzi o uniknicie wojny, nie maj mocy obowi/tujcej.

Tern bardziej nie mog jej mie, gdy chodzi o udzia
w wojnie. Spenienie polecenia t j. dostarczenie ozna-

czonego kontyngentu wojskowego pozostawiono wic
dobrej woli wezwanych. Jeli one go me speni, to

Liga bdzie bezsiln, gdy zajdzie konieczno zastpie-

nia nacisku ekonomicznego naciskiem zbrojnym. Tylko

w razie, gdy pastwo, wykraczajce przeciwko Pak-

towi, zagrozi caoci i niepodlegoci jednego z czon-

ków Ligi, Rada bdzie moga powoa si na gwaran-

cje artykuu 10-go i wtedy bdzie obowizkiem wszyst-

kich czonków wystpi w jego obronie. Ale i w ta-

kim wypadku pozostanie nieokrelonem, czy i w jakim

stopniu poszczególne pastwa s zobowizane do wy-

stpienia ornego.
Drugiem osabieniem caego przepisu jest sowo

„interesowane", dodane do rzdów, do których

Rada si zwróci. Prawdziwa solidarno midzynaro-

dowa wyklucza interpretacj, jakoby chodzio tylko

o rzdy interesowane w danym zatargu. Naley przy-

puci, e Pakt ma na myli rzdy interesowane w pro-

pozycji Rady, a wic te, o których Rada sdzi, e ze

wzgldu na swoje pooenie, zasoby sil lub inne oko-
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licznoci powinny si przyczyni do ewentualnej akcji

zbrojnej Ligi. Ale i przy takiej interpretacji okrele-

nie to pozostanie subjektywnem, wybór Rady bdzie
móg podlega szkodliwym dyskusjom, a pewne wzgldy
oportunistyczne nie dadz si wykluczy.

Druga ta wtpliwo daaby si usun przez to,

e zgóry i na wszelki wypadek obliczono i ustalonoby

wyn-iar wiadcze wojennych, które kady czonek
Ligi ma dostarczy, skoro tylko zajdzie potrzeba tego

rodzaju sankcji. Monaby chyba zastrzec, e ssie-

dzi pastwa, bezprawnie zaatakowanego w danym
wypadku, przyczyni si np. w podwójnym wymiarze
do akcji Ligi, gdy prdzej i wygodniej od innych

czonków bd mogli popieszy z pomoc. Decyzj,
czy taka akrja jest potrzebn, naley pozostawi Ra-

dzie Ligi, gdy kade inne rozwizanie tej kwestji po-

zbawioby Lig monoci szybkiego dziaania. Im pew-

niejszem za bdzie spenienie groby Paktu, e Liga

w razie potrzeby si stumi niesumienne zakócenie

pokoju wiata, tem powaniej bdzie ta groba skut-

kowaa sama przez si, czynic zbytecznem jej wyko-

nanie.

Mona si spodziewa, e we wszystkich zagad
nieniach, zwizanych z kwestj zbrojnego wystpienia
Ligi, Rada jej bdzie kierowaa si opinj komisji
woj s k ow e j, przewidzianej w 9-tym artykule Paktu.

Wsp cmnielimy przy jego omówieniu, jak bardzo by-

oby podanem, aby w myl propozycji francuskiej

kompetencj tej komisji cile oznaczono i znacznie

rozszerzono. Tutaj za mamy sposobno przekonania

si, jak pomylnie odbioby si to na sankcjach Ligi.

Gdyby komisja wojskowa staa si czem w ro-

dzaju midzynarodowego sztabu generalnego, mogaby
ona odrazu obj kierownictwo wojskowe kadego zbroj-

nego wystpienia Ligi i rozstrzygn kwestj na-

czelnego dowództwa. e to dowództwo musi

Liga Narodów. ^
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by bezwarunkowo jednolitem, o tern znowu wymow-
nie wiadczy historja ostatniej wojny, która mimo
przewagi liczebnej sprzymierzonych wtedy dopiero

zostaa rozstrzygnit na ich korzy, gdy wreszcie

zdecydowali si podda wszystkie swe siy zbrojne

jednemu wodzowi naczelnemu, bez wzgldu na maost-
kowe draliwoci narodowe. Bdzie to te nieodzow-

nym warunkiem powodzenia dla si zbrojnych Ligi,

które zapewne bd jeszcze róinorodniejsze co do

swego skadu.

Ale nie do na tem! Omawiajc takie wanie
przeksztacenie komisji wojskowej Ligi, zwrócilimy

uwag, e prdzej czy póniej wyniknie z niego ko-

nieczno stworzenia midzynarodowej siy
zbrojnej. Jeli to mogo si wydawa nieaktualn

jeszcze utopj, to teraz, w wietle przepisów o san-

kcjach Ligi, musimy w stworzeniu chociaby zawizku
takiej wasnej armji Ligi Narodów uzna dezyderat

o pierwszorzdnem znaczeniu. Wtedy trudno ozna-

czania za kadym razem udziau poszczególnych czon-

ków w akcji wojennej L'gi, truino, której przy obec-

nym stanie rzeczy monaby zaradzi tylko przez wska-

zany przed chwil pórodek, odpadaby zupenie.

Przedewszystkiem za odpadaby te trudno jeszcze

powaniejsza, któr jeszcze przedtem podnielimy, nie

mogc nawet poda rodka zaradczego, mianowicie

to, e dostarczenie danych przez Rad kontyngen-

tów zalenem jest w ostatniej instancji od dobrej woli

wezwanych.

O ileby Liga miaa sw wasn armj, w kon-

kretnym wypadku jej uycia Rada zwracaaby si do

czonków co najwyej o posiki dodatkowe. Rdze siy

policyjnej byby zawsze gotowy. O wiele atwiej by-

oby j zgromadzi w spokoju i bez popiechu jako

organizm stay o celach zasadniczych, anieli wykoa-
ta wojska w ostatniej niemal chwili dla pewnego



- 115 —

konkretnego przedsiwzicia. Nadto czci skadowe
tej armji, pochodzce z rónych narodowoci, bez po-

równania lepiej zestroiyby si wzajemnie, gdyby nie

tylko czyy si doranie w obliczu niebezpiecze-

stwa, lecz stanowiy ju w dugich latach pokojowych

midzynarodow stra bezpieczestwa na wiecie. Po-

niewa za, jak zobaczymy, wedug Paktu, a równie
i wedug innych czci traktatów pokojowych, Liga

bdzie wykonywaa mniej lub wicej bezporedni wa-
dz na znacznych obszarach, warto zaznaczy, e i tam

taka armja samej Ligi lepiejby moga spenia zadania

staej milicji czy zaogi, anieli oddziay poszczegól-

nych armij narodowych.

I w tym wypadku widzimy, jak jedna z dawnych

mrzonek pacyfistów zaczyna przybiera ksztaty realne.

Charakterystycznem jest, e najdokadniejsze w tej

mierze projekty opracowywuj teraz wanie zawodowi

oficerowie, e wymienimy tylko niestrudzonego propa-

gatora tej myli, angielskiego majora Ddvida Davis.

W zakoczeniu 16-ty artyku Paktu przewiduje

te sankcj karn za przekroczenia zobowiza Paktu,

nie stanowice jeszcze kroku wojennego. Polega ona

na wykluczeniu z Ligi, a decyduje o tem jej Rada.

Zarówno ta forma wykluczenia jak i skuteczno tej

groby podlega oczywicie duym wtpliwociom. To
te ten ustp wskazuje tylko, ile jeszcze pozostaje do

zrobienia, aby uzupeni system rodków przymusowych,

jakim rozporzdza Liga.

8*



III. >3^spópracownictwo narodów.

1. Traktaty.

Odwieczn form urzdowego wspódziaania na-

rodów, zorganizowanych w pastwa, s traktaty. Ich

sumienne przestrzeganie wymieniono te ju we wst-

pie do Paktu wród podstawowych zasad Ligi. I arty-

kuami o traktatach (18-21) rozpoczyna si cz
Paktu, która dotyczy ju pozytywnych, twórczych za-

da Ligi, i moe wanie dlatego te artykuy s ujte

w bardzo krótkie, programowe przepisy. Ale obok

postanowie, które maj umoliwi podjcie nowych

zada przyszoci przez wydoskonalenie dotychczaso-

wych form konwencyj midzynarodowych, spotykamy

tu— moe nawet hczniejsze — przepisy o innym ponie-

kd charakterze. Okazao si bowiem, e w praktyce

dyplomatycznej traktat, zamiast by czynnikiem zblie-

nia narodów, stawa si niejednokrotnie ródem za-

targów, a nawet wojen, stwarzajc sytuacje i naka-

dajc zobowizania, zagraajce pokojowi powszech-

nemu. Dlatego pomylano takie o reformie, odbie-

rajcej traktatom to niebezpieczne ostrze. Std od-

none artykuy stanowi jak gd>by przejcie midzy
rodkow czci Paktu, o negatywnym celu zapobie-
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gania wojnom, a trzeci, dotyczc wspólpracownictwa

cywilizacyjnego w wiecie.

Najniebezpieczniejsze byy zawsze traktaty tajne.

Okazao si to nie tylko w caej historji a do wybuchu
wojny wiatowej, lecz nawet jeszcze podczas jej prze-

biegu i przy jej likwidacji. Jako typowy przykad
moe suy znany traktat londyski w sprawie gra-

nic Woch. To te widzielimy, e ju we wstpie do

Paktu pooono nacisk na jawno stosunków midzy-
narodowych i zaraz pierwszy artyku w grupie, mó-
wicej o traktatach, tej kwestji powicono.

Wedug niego kady traktat, jaki w przyszoci

zostanie zawarty przez czonka Ligi, musi by natych-

miast zaregestrowany przez Sekretarjat i jak

najrychlej przeze ogoszony. aden ukad nie

bdzie obowizujcy przed zaregestrowaniem.

>;Tyle sam króciutki — jak widzimy — artyku. Spy-

tajmy si teraz, czy przewidziany tu rodek mona
uwaa za dostateczny i skuteczny. Zrazu, juz pod-

czas obrad kongresowych, jeden najczciej przeciwko

niemu podnoszono zarzut. Wytykano, e nie rozciga

obowizku regestracji i publikacji na wszystkie wo-

góle traktaty, a wic i dawniejsze. Zasadniczo

zarzut jest niewtpliwie suszny; takie dopiero rozsze-

rzenie tego postulatu byoby gruntownie oczycio ca
atmosfer midzynarodow od wszelkich pozostaoci

niedawnego okresu tajnej dyplomacji. Z drugiej strony

jednak nietrudno zrozumie, dlaczego si nie posunito

tak daleko. Chciano unikn caego szeregu drali-

wych kwestyj, mogcych si nasun, gdyby zadano
ujawnienia takich traktatów, które, zawarte w czasie,

gdy nikt nie móg przewidzie takiego zobowizania,

moe nawet przez sam form swoj nie nadawayby

si do wydobycia na widowni wiata. Zreszt o ile

chodzi o traktaty niezgodne co do swej istoty z za-

sadami Ligi, to zaatwia si z niemi jeden z nastp-
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nych artykuów, a to, jak zobaczymy, w sposób bar-

dzo radykalny i o wiele skuteczniejszy aniieli sama re-

gestracja.

Wiadomo zreszt, e i tak dugi szereg dawniej-

szych ukadów (np. osawiony pokój brzeski) zosta

uniewaniony w wieych traktatach pokojowych z Niem-

cami i ich sojusznikami. Duej natomiast trzeba si
zatrzyma przy dotknitej wanie kwestji, o ile wo-

góle zapisanie, a chociaby nawet ogoszenie traktatów

istotnie pozwoli osign cel, o który chodzi. Otó
pod tym wzgldem równie wyraono pewne wtpli-

woci. Nie bez susznoci zwrócono uwag, e jeli

obowizkowi poszczególnych pastw co do zgaszania

kadego traktatu, bdzie odpowiada obowizek Ligi

przyjmowania kadego traktatu do regestracji, to moe
wanie traktaty cakiem sprzeczne z duchem Ligi

bd przez ni bezkrytycznie usankcjono-
wane. Jawno takich zobowiza nie wynagrodzi

wynikajcej std szkody moralnej. Nie zapobiee te
takiej sytuacji postanowienie 20 go artykuu, zakazu-

jce czonkom Ligi przyjmowania zobowiza, nie-

zgodnych z przepisami Paktu; wszak atwo taki ukad
moe nie sprzeciwia si jego konkretnym artykuom
(termes), a jednak pozostawa w racej sprzecz-

noci z zasadami susznoci. Dlatego francuskie Sto-

warzyszenie »/-fl Paix par le DrotU sformuowao na

konferencji brukselskiej inn redakcj 18 go artykuu,

wedug której regestracja powinna nastpi tylko w ta-

kim razie, gdy w przecigu 6 miesicy po zgoszeniu

traktatu aden z czonków Ligi nie podniesie zastrzee
przeciwko niemu. W przeciwnym razie Rada ma
rozstrzygn w ostatniej instancji, czy traktat moe
by zapisany.

Wskazano wówczas nawet na konkretny przykad
traktatu, którego Liga nie powinna zapisa bez za-

strzee, mianowicie na traktat brytyjsko-perski z 9 go

m
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sierpnia 1919 r. Nie wchodzc oczywicie w meritum tej

sprawy, trzeba przyzna e istotnie trudno sobie wyobra-
zi mechaniczne przyjmowanie do wiadomoci wszyst-

kich ukadów midzynarodowych przez Lig. Zdaje

si jednak, e zaradzi temu ju sama praktyka;
tak np. gdy Rada Ligi zaraz na jednem z pierwszych

posiedze postanowia zaregestrowa traktat z 28 czerw-

ca 1919, zawarty midzy Polsk a Gównemi Mocar-

stwami, do którego niej powrócimy, to przedtem wy-
suchaa osobnego referatu jednego ze swych czon-

ków o postanowieniach tego ukadu.
Sposób, w jaki ma nastpi ogoszenie zarege-

strowanego traktatu, nie jest w Pakcie przewidziany.

Prawdopodobnie bdzie temu suy urzdowy Dzien-
nik Ligi Narodów, który ju zacz wychodzi
Bez wzgldu jednak na t kwestj formaln, wtpli-

wo wzbudza pewne przemilczenie na samym kocu
artykuu. Moc obowizujc traktatu uzaleniono tu

bowiem tylko od tego, czy zosta zaregestrowany, nie

mówic ju nic o ogoszeniu. Waciwie jednak ro-

zumie si samo przez si, e zaniechanie publikacji

zapisanego traktatu pozbawioby obowizek regestracji

wszelkiego znaczenia, ograniczajc jawno dyplomacji

do bardzo szczupego grona tych, dla których archiwa

Ligi bd stale otwarte.

Jeli wreszcie chodzi o istotn skuteczno
caej procedury, to z natury rzeczy wynikn jeden

niedostatek. Liga moga narzuci wszelkie pod tym
wzgldem obowizki wasnym tylko czonkom, a inne

pastwa nadal bd zawieray ukady tajne, ze szkod
czonków Ligi. Warto jednak podkreli, e, jak to

jasno wynika z brzmienia tekstu, take traktat, przy

którym tylko jedna strona naley do Ligi, musi by
przez t stron zgoszony w Sekretarjacie.

Bardziej jeszcze zasadnicz jest wtpliwo, czy

groba, e traktat tajny nie obowizuje, bdzie sku-
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tecznie dziaaa. Jeeli bowiem obie strony uchyl si
od zastosowania artykuu 18 go, to widocznie bd
miay w tem wspólny interes, który je te skoni do wy-
konania traktatu, chocia nieo bowizujcego w oczach

innych. Na to oczywicie rady niema, i mona tylko

mie nadziej, ie solidarno w zem nie okae si
trwa i, jak to zwykle bywao w dziejach, wspólnie

dokonane pogwacenie prawa rycho poróni samych
wspólników, gdy przyjdzie do dzielenia si korzyci.

Moe si jednak zdarzy, e take traktat prawi-

dowo podany do ogólnej wiadomoci i — co wicej —
nie nastrczajcy w danej chwili adnych zastrzee,

w dalszym rozwoju wypadków okae si niewaci-
wym. Liczyo si z tem ju dawne prawo midzyna-
rodowe, wprowadzajce nieraz do ukadów midzy
pastwami znan klauzul yrebus sic stantibus<. Ale

oczywicie to zastrzeenie, e umowa obowizuje tylko

o tyle, o ile si nie zmieni okolicznoci, w jakich j
zawarto, pozostawiao rozstrzygnicie samym intere-

sowanym stronom i std dawao sposobno do at-

wych naduy. To te Pakt w nastpnym zaraz, 19-tym

artykule inny na ten wypadek przewiduje rodek za-

radczy: Zgromadzenie Ligi, a wic ogó nalecych
do niej pastw, moe od czasu do czasu zaprosi jej

czonków do rewizji traktatów, które si
stayniemoliwe do zastosowania. Dodano
ponadto, e moe ono take zaprosi do zbadania czy

te rozwaenia takich stosunków midzynaro-
dowych (situations Internationales), których utrzyma-

nie mogoby zagraa pokojowi wiata. Obie czci
tego postanowienia, aczkolwiek zasadniczo suszne, s
jednak tak ogólnikowe, e mog nasun powane
wtpliwoci, które rozstrzygnie dopiero praktyka. Tu-

taj wkraczamy te ju w caej peni do dziedziny po-

zytywnej dziaalnoci Ligi, której cilejsze okrelenie

bdzie zadaniem najbliszej przyszoci.
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Kiedy na pocztku konferencji paryskiej sformu-

owano postanowienie, zachcajce do rewizji niewy-

konalnych traktatów, nie przewidziano zapewne, e to

haso stanie si niebezpieczn broni w rku tych,

którym miano narzuci wszystkie wogóle uchway kon-

gresu. Niemcy, godzc si pod przymusem na pod-

pisanie traktatu wersalskiego, odrazu zaczli rozga-
sza, e jest on niewykonalny, a twierdzenie to ju
zaczo trafia do przekonania pewnej czci opinji

w krajach nalecych do Ligi, bdto neutralnych

bd te nawet wród zwycizców. Odrazu wic
powsta konkretny przykad, o pierwszo-
rzdnem znaczeniu, w którym si moe okaza
w jakich warunkach i w jaki sposób pierwszy postulat

19 go artykuu, ju cytowanego w tej sprawie cakiem
wyranie, moe znale zastosowanie.

Zdaje si jednak, ie niebezpieczestwo nie jest

tak wielkie, jak sdz ci, którzy ju obawiaj si, e
w ten sposób cae mozolne dzieo konferencji pary-

skiej ^moe by przekrelone i rozpoczte ab ovo. Do
rewizji traktatu, a wic w danym wypadku do nowej
konferencji pokojowej z udziaem wszystkich intereso-

wanych pastw, moe wezwa tylko Zgromadzenie.

Poniewa za taka zasadnicza uchwaa Zgromadzenia
wedug artykuu 5-go moe zapa tylko jedno-
mylnie, mogoby przyjs' do tego tylko za zgod
wszystkich bez wyjtku czonków Ligi. Otó bardzo

by moe, e jakie pastwo, sprzyjajce Niemcom, lub

one same po przyjciu do Ligi wywoaj dyskusj

w tej sprawie. Jednomylna uchwaa jest jednak zu-

penie nieprawdopodobna; moe przyj do skutku

tylko odnonie do tego lub owego konkretnego prze-

pisu traktatu wersalskiego, któryby si naprawd
w oczach caego wiata okaza jaskrawo niesusznym

lub nierealnym.

Zdajc sobie spraw z nieprawdopodobiestwa,
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aby pene Zgromadzenie rycho doszo do zgody co

do takiej rewizji chociaby w szczegóach, autorowie

traktatu tam, gdzie konieczno rewizji, ewentualnie

nawet na niekorzy Niemiec zgóry si dawaa prze-

widzie, mianowicie co do dugoci trwania pewnych
zobowiza ekonomicznych Niemiec, decyzj przeka-

zali (w art. 280) samej tylko Radzie Ligi, wzgldnie
nawet wikszoci tej Rady.

W wietle tych wyjanie, postulat poddania re-

wizji takiej umowy, któr jednomylna opinja caej

Ligi uzna za niewykonaln, mona uzna za uzasad-

niony i sprawiedliwy. Trzeba bdzie tylko dokadniej

okreli, czy takiej rewizji maj dokona tylko strony,

które umow zawary, czy te ten lub inny organ

Ligi, albo wreszcie powoana ad hoc komisja. Najwa-
ciwszem byoby moe przekazywa takie wtpliwoci
trybunaowi midzynarodowemu lub przyszemu orga-

nowi medjacyjnemu.

W podobny sposób powinno by sprecyzowane,

jak ma nastpi badanie niebezpiecznych sytuac}^] mi-
dzynarodowych, zalecane w drugiej czci artykidu.

Sprawa ta, o znaczeniu dzi ledwo dajcem si ogar-

n, czy si z podstawowem zagadnieniem, które si
nam nasuno ju przy omawianiu artykuu 10-go,

o gwarancji stanu posiadania czonków przed zew-

ntrzn napaci. Chodzi mianowicie o to, aby ko-

nieczne zmianywstanieposiadania, chociaby
nawet w granicach pastwowych, mogy przychodzi

do skutku drog pokojow, zanim jeszcze wywoay
otwarty konflikt, grocy owem tak susznie potpia-

nem stosowaniem gwatu zewntrznego.
Rzecz jasna, e tutaj niemoliwem byo znale

gotow formu dla rozwizania podobnych zagadnie,

przewidzie w Pakcie jakkolwiek procedur.
W dalszych czciach traktatów pokojowych

z Niemcami (art. 80) i Austrj (art. 88) poruszono jedn
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tak konkretn kwestj, mianowicie moliwo, e
w Austrji zwyciy prd, domagajcy si przy-
czenia do Rzeszy Niemieckiej. Na ten wypadek, tak

niepodany dla sprzymierzonych, zgóry zastrzeono,

ie niepodlego Austrji moe by zniesiona tylko za

zgod — oczywicie jednomyln — Rady Ligi. Ta-

kie negatywne postawienie kwestji nie da si jednak

wszdzie zastosowa.
Rónorodno owych niebezpiecznych S)rtuacyj

bdzie tak wielka, e chyba w kadym wypadku, gdy
Zgromadzenie stwierdzi t konieczno, trzeba bdzie
stworzy ad hoc osobn komisj badawcz. JeH inge-

rencja Ligi do tego si ograniczy, wystarczy nawet
zgodnie z artykuem 5 tym zwyka wikszo Zgroma-
dzenia.

Nie rozpatrujc wszystkich moliwoci, które po

przeprowadzeniu badania mog si wyoni, na jedn
tylko trzeba zwróci uwag, bo moe si pojawia
bardzo czsto, a poruszy momenty bardzo draliwe.

Chodzi o te wypadki, gdzie si okae, e cz lud-

noci pewnego pastwa pragnie si od niego odczy,
aby utworzy pastwo osobne lub do innego si przy-

czy, gdzie jednem sowem stwierdzi si istnienie

.irredenty" w najszerszem tego sowa znaczeniu. Do-

td znamy tylko jeden rodek pokojowego zastosowa-

nia zasady samostanowienia w takich typowych dla

niej wypadkach. Jest nim plebiscyt. Ale znamy
te z wasnego, bolesnego dowiadczenia wszystkie

niedostatki tego rodka. Wobec tego wydoskonalenie

procedury plebiscytowej trzeba uzna za jedno z naj-

pilniejszych pozytywnych zada Ligi Narodów. Tym-
czasem za powinna ona co najmniej roztacza kon-

trol nad plebiscytami, odbywajcemi si przyjtym
dotd trybem. Chocia tej kwestji w Pakcie wyranie
nie poruszono, zdawano sobie z tego spraw przy uka
daniu reszty traktatu pokojowego, gdzie tylekro po-
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stanowiono urzdzi plebiscyty. Niestety, nie post-
piono przy tern konsekwentnie. Naogó bowiem ich

przeprowadzenie oddano jeszcze w rce piciu wiel-

kich mocarstw i tylko przy plebiscytach na drobnych
stosunkowo obszarach Eapen i Malmedy decyzj prze-

kazano Lidze Narodów. Szersz ingerencj, dotyczc
take sposobu przeprowadzenia plebiscytu, przekazano

jej tylko w sprawie zagbia Sarry, któr jednak wo-
góle cakiem osobno bdziemy musieli rozpatrze.

Zrozumiaem jest,e przed okreleniem sposobuusu-

nicia niebezpieczestw midzynarodowych, któreby

w przyszoci najaw wyszy. Pakt musia si zaj
temi niebezpieczestwami, które nowy wiat powojenny

obj w spadku po poprzednim okresie dziejowym.

Poniewa chciano unikn ogólnego rachunku sumie-

nia z wczeniejszych umów midzynarodowych, posta-

nowiono przynajmniej zgóry usun takie ich nastp-

stwa, które nawet bez poprzedniego zbadania musiayby
by uznane jako zagraajce pokojowi powszechnemu.

Zobowizujc si przez przystpienie do Ligi, e nie

podejm wojny bez zastosowania cile okrelonych

prób jej uniknicia, czonkowie zgóry waciwie unie-

waniali ewentualne zobowizania dawniejsze co do

ornego wkroczenia w pewnych wypadkach.

To niewtpliwie miano na myli, ukadajc arty-

ku 20. Stwierdza on bowiem, e Pakt uniewania
wszelkie zobowizania i p or o zum i enia
midzy czonkami Ligi, sprzeczne z jego
przepisami. Czonkowie zobowizuj si nie za-

wiera takich umów w przyszoci, a uwolni si na-

tychmiast od ewentualnie dawniej zawartych.

Oznacza to uniewanienie i wykluczenie na przy-

szo wszelkich w pierwszym rzdzie przymierzy za-

czepnych. e jednak t zasad pojto jak najszerzej,

nie ograniczajc si do najjaskrawszych wypadków,

i jak sobie wyobraono jej wykonanie, o tem wiadczy
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art. 289 traktatu wersalskiego. Wprowadzajc znowu
w ycie dawne konwencje z Niemcami w sprawach

ekonomicznych, sprz) mierzeni ogranicz si do tych

tylko z poród nich, które s zgodne z traktatem wer-

salskim, a wic i z za wart) m w nim Paktem Ligi;

wtpliwoci rozstrzygnie sama Liga Narodów. Ona
wic te niewtpliwie rozstrzygnie podobne wtpli-

woci co do konwencyj midzy innemi pastwami.

Jedn za tak wtpliwo rozstrzygnito ju
w samym Pakcie. Artyku 21 wskazuje najogólniej,

jakie kategorje traktatów, napozór zbyteczne po za-

warciu Ligi, przecie „nie s uwaane za nie-

zgodne z jakimkolwiek przepisem Paktu."
S to takie „zobowizania midzynarodowe jak trak-

taty w sprawie sdownictwa rozjemczego i porozu-

mienia lokalne w rodzaju doktryny Monroe'go (les

ententes regionales comme la Doctrine de Monroe) które

zapewniaj utrzymanie pokoju."

Krótki ten artyku wstawiono dopiero do osta-

tecznego tekstu Paktu. Nie byo go jeszcze w projek-

cie z 14 lutego. Jest to wanie najznaczniejsza ró-
nica midzy oboma tekstami. Geneza za i tre ar-

tykuu s równie pouczajce.

Z wymienionych jak gdyby dla przykadu kate-

goryj umów, uznanych za zgodne z Paktem, pierwsza

wcale nie potrzebowaa takiego uznania. Wszak rzecz

jasn jest, e jeli dwa pastwa zobowizuj si specja

nie pomidzy sob, e swoje spory wzajemne poddadz
sdowi rozjemczemu, to ukad taki tylko uatwia za-

danie Ligi Narodów. Co wicej, jak po konferencjach

haskich tak i po uchwaleniu Paktu, niektóre pastwa
bd zapewne zawieray specjalne w tej sprawie kon-

wencje, idce dalej w kierunku wykluczania wojny,

anieh umowa powszechnie obowizujca. Wreszcie

przypominamy, e w artykule 13, mówicym specjalnie

o sdach rozjemczych, wyranie ju powiedziano, e try-
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bun^ moe by przewidziany przez poprzednie umowy
specjalne stron, które tem samem uznano za dopuszczalne.

Wobec tego powracanie do tej jasnej zupenie
kwestji w artykule 21-ym byo cakiem zbyteczne. Ina-

czej si ma rzecz z drug kategorj, z owemi *ententes

rigionales.< To ju jest pojecie, aczkolwiek o wiele

mniej cise, bezwarunkowo dalej idce. Chodzi nie tylko

o ewentualne sdy rozjemcze midzy stronami, lecz

o pewne szczególniejsze zblienie w obrbie danej

grupy czonków Ligi. Podkrelenie, e takie zwizki
cianiejsze w ramacii zwizku powszechnego s zgodne
z Paktem, byo istotnie potrzebnem. Wszak pocztkowo
nikt inny jak sam prezydent Wilson podkrela, e po-

wszechny zwizek narodów wyklucza wszelkie przy-

mierza czy zwizki partykularne. Ta zasada moga
bya jednak tylko wtedy utrzyma si w caej czysto-

ci, gdyby stworzono Lig o tak sprystej organizacji

i niezawodnej egzekutywie, e byaby daa kademu
z czonków pen gwarancj bezpieczestwa. Wobec
tego za, e narazie ograniczono si do koncepcji

kompromisowej, nie wykluczajcej moliwoci, a na-

wet koniecznoci prowadzenia wojny na wasn rk,
nie mona byo zabroni czonkom, aby czyli si
w pewne grupy pastw, zobowizanych do cilejszej

jeszcze solidarnoci.

Przykadem takiej ^entente regionale*^ uzupeniaj-
cej gwarancje Paktu powszechnego, a zawartej niemal

równoczenie z jego uchwaleniem, jest przymierze
Francji z Anglj i Stanami Z je dn oczonemi.
Nie ono jednak stao si powodem poruszenia tej kwe-
stji w samym Pakcie. O co waciwie chodzio, to

mimo wszystkich mniej lub wicej potrzebnych obso-
nek wynika z jedynego konkretnego przykadu, jaki przy-

toczono w jego tekcie. Chodzio poprostu o zaspo-
kojenie opinji amerykaskiej w sprawie, któr
ona od pocztku przeciwko projektowi Ligi wysuwaa.
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Trudno jednak zaprzeczy, e zaliczenie doktryny

Monroe'go do umów, zabezpieczajcych pokój, jest

w gruncie rzeczy bardzo nacigane; jej istotna za
tre, to znaczy niedopuszczanie interwencji europej-

skiej w Ameryce i naodwrót, jest sprzeczna z pod-

stawow dla Ligi zasad solidarnoci midzy naro-

dami, która nie moe si ogranicza do narodów jednej

tylko czci wiata.

Kompromis ten celu swego, umierzenia opozycji

amerykaskiej, nie osign wcale, a pocign za sob
drugi. Oto na samym kocu traktatu wersalskiego

(art. 435) jako umowy midzynarodowe, >dla utrzyma-

nia pokoju* uznano take traktaty, gwarantujce neu-
tralno S zwajcarji. I w tym wypadku pope-

niono pewn niekonsekwencj, gdy albo trzeba byo
sta przy zasadzie pierwotnej, e przynaleno do

Ligi wyklucza neutralno, albo te zrobi podobn
koncesj wszystkim wogóle pastwom o prawnie uzna-

nej neutralnoci. Korzystajc i tutaj z ogólnikowej

stylizacji artykuu 21 -go, uczyniono z niego jak gdyby
furtk dla omijania niedogodnoci, które mog wynik-n z zasad Ligi dla interesów partykularnych.

aowa tego trzeba tern bardziej, e sama myl
porozumie lokalnych, mniej oportunistycznie zuytko-

wana, moe mie due znaczenie dla Ligi. Jest to po-

prostu stara a zawsze ywotna myl federacyj,
któreby stany jako porednie ogniwo midzy jednost-

kami pastwowemi a zwizkiem powszechnym, wzmac-
niajc jego budow. S>mpatyzuje z t myl silny

prd w opinji francuskiej, a ze strony angielskiej pod-

noszono co najmniej w póurzdowej formie, e zawie-

ranie lokalnych zwizków federacyjnych uatwioby
mniejszym zwaszcza pastwom uzyskanie miejsca w Ra-

dzie. Nigdzie za ta idea nie ma tak powanych podstaw

tradycyjnych i takiego uzasadnienia aktualnego, jak na

ziemiach, objtych ju przed wiekami ide jagiellosk.
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2. Mandaty i ochrona mniejszoci.

Wród artykuów Paktu jeden jaskrawo si wyró-
nia z pomidzy wszystkich innych. Jest to artyku 22-gi

o systemie mandatowym. Wida na pierws2y rzut

oka, e jest to najduszy z wszystkich artykuów.
Pod tym wzgldem zblia si do niego tylko artyku 15 ty

o umierzaniu zatargów, nie poddanych sdowi roz-

jemczemu. W tym ostatnim wypadku dugo arty-

kuu tumaczy si koniecznoci cisego okrelenia

do zawiej procedury i rónych ewentualnoci, które

si mog nastrczy. Co do artykuu 22-go mogoby
si zdawa, e tutaj trzeba byo duszych wywodów
dlatego, bo chodzio o rzecz zupenie now, nieznan
dotychczasowemu prawu midzynarodowemu. Ale
przyczyniy si do tego raczej dwa zupenie inne

powody.

Przedewszystkiem ten artyku, w przeciwiestwie

do wszystkich innych niezwykle rzeczowych i unikaj-
cych wszelkiego nawet pozoru frazeologji, w przeci-

wiestwie nawet do niezwykle lakonicznego wstpu
Paktu, uzasadnia swoje postanowienia konkretne du-
szemi rozwaaniami, w których nie brak szumnej za-

powiedzi, e chodzi tutaj o spenienie „witej misji cy-

wilizacji." Kady niemal przepis praktyczny poprzedza
pewne teoretyczne umotywowanie.

Z tem wiksz ciekawoci pyta si czytelnik, na
czem polega ta „wita misja", na które to okrelenie

zasugiwaoby z równem co najmniej prawem niejedno

te inne zadanie Ligi. Chodzi o zapewnienie dobro-

bytu i rozwoju takim ludom, które „nie s jeszcze

zdolne kierowa si same w szczególnie trudnych wa-
runkach nowoczesnego wiata." Otó stwierdzono, e
najlepszym sposobem urzeczywistnienia tego celu jest

powierzenie opieki {tutelle) nad temi ludami narodom
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rozwinitym {developpees) ^ któreby sprawoway j w cha-

rakterze mandatarjuszów Ligi i w jej imieniu. Zadanie

to trzeba powierzy w kadym wypadku temu naro-

dowi, który dziki swym zasobom, dowiadczeniu lub

pooeniu geograficznemu najlepiej si do tego nadaje

o ile si sam na to zgadza. Taki mandatarjusz musi

nadsya roczne sprawozdania Radzie Ligi, która je

bdzie przekazywaa do zbadania i zaopinjowania osob-

nej staej komisji. Zakres wadzy mandatarjusza b-
dzie okrelony przez konwencj midzy czonkami Ligi

(niewiadomo, czy wszystkimi, czy te tylko specjalnie

interesowanymi) albo te przez sam Rad.
Tyle waciwie tylko pozytywnych, a ogólnie obo-

wizujcych przepisów. Ich tendencja jest tak oczy-

wicie suszn, e nie wymagaaby wcale owego wy-
jtkowego w Pakcie motywowania, które robi wrae-
nie, jak gdyby autorowie zgóry chcieli uprzedzi pe-

wne wtpliwoci i zarzuty. Dlaczego si one nastr-

czaj, atwe do przewidzenia; to nam tumaczy wa-
nie drugi powód, który przeduy redakcj artykuu.

Oto znowu w przeciwiestwie do wszystkich in-

nych, które maj cakiem ogólne zastosowanie i ad-
nego pastwa lub narodu, wyjwszy tylko czonków
Rady, nie wymieniaj zosobna, artyku 22-gi ma moc
obowizujc zgóry ograniczon, a nawet i w tym
zakresie przeprowadza rozrónienia, odnonie do

poszczególnych terytorjów.

Na samym pocztku zaznaczono, e jego zasady

stosuj si do »kolonij i terytorjów, które wskutek

wojny przestay podlega suwerennoci pastw, które

niemi rzdziy poprzednio*. Ju std wynika, e te

szlachetne zasady postanowiono zastosowa tylko
do ziem, odebranych pastwom zwycio-
nym w wojnie wiatowej. Mamy wic poprostu

do czynienia z urzdzeniem ad hoc stworzonem, aby

pogodzi ch pozbawienia tych pastw pewnych ob-

Liga Narodów. ^
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szarów z zasad pokoju bez aneksyj i z Wilsonowskim
punktem o sprawiedliwem unormowaniu problemu ko-

onjalnego.

Posuya do tego celu pikna w istocie i rów-

nie przez samego Wilsona wysuwana myl, aby lu-

dom tubylczj-^m w kolonjach zapewni lepsze warunki

bytu. System mandatowy, majcy suy do tego celu,

jest natomiast wynalazkiem angielskim, który w kon-

kretnej formie, wyraonej potem w Pakcie, zosta

przedstawiony we wspomnianej ju broszurze jeneraa

Smutsa. Take przeciwko temu systemowi nic nie

daoby si powiedzie, gdyby tylko postanowiono za-

stosowa go do wszystkich wogóle ludów o niszym stop-

niu rozwoju cywilizacyjnego, a przedewszystkiem do

wszelkich kolonij. Trudno bowiem zaprzeczy, e
take w kolonjach, nalecych do tego lub owe-

go z poród pastw zwyciskich, pooenie tubyl-

ców duo pozostawiao do yczenia. Kontrola Ligi

Narodów i stopniowe wychowanie tych ludów do doj-

rzaoci kulturalnej i politycznej, do przyszej wolnoci

i niepodlegoci, powinny wic byy obj wszystkie
obszary kolon jalne. Tymczasem pod tym wzgldem
Pakt przyniós tylko goosowne zobowizanie czon-

ków Ligi, wyraone w innym zupenie artykule (23 b)

„e zapewni godne traktowanie {le traitement eguitable)

ludnoci tubylczej w terytorjach poddanych swej ad-

ministracji". Zbytecznem byoby wskazywa, co to za

ogromna rónica. Uwydatni si ona najlepiej, gdy si
zapoznamy ze szczegóowemi przepisami dla rónych
kategoryj ziem, majcych przej pod zarzd manda-

tarjuszów Ligi.

Nie zadowalajc si bowiem wstpnem owiadcze-

niem, e chodzi tylko o dawne posiadoci pastw
zwycionych, omówiono zaraz konkretne wypadki,
chocia w samej komisji kongresowej wyraano po-

wane wtpliwoci, czy takie zaatwianie w Pakcie
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Ligi doranych kwestyj politycznych jest waciwem,
czy nadto to wyliczenie bdzie mogo by zupene.
Wszak w chwili wprowadzania tych szczegóów do
artykuu o mandatach, który w pierwotnym projek-

cie prezydenta Wilsona by zredagowany cakiem
ogólnie, wiedziano tylko, e Niemcy bd pozbawione
wszystkich kolonij ; natomiast, jak zreszt i dzi jeszcze

nie zadecydowano ostatecznie, jaki ma by los posia-

doci tureckich, oraz rosyjskich, co do których ju
wówczas zaznaczano, e bd moe poczci wyma-
gay zastosowania systemu mandatowego.

Mimo to jednak ju w projekcie z 14-go lutego,

który pod tym wzgldem me uleg zmianie w redakcji

ostatecznej, zaznaczono najpierw, e charakter man-
datu musi by róny, zalenie od stopnia rozwoju da-

nego ludu, warunków geograficznych, ekonomicznych
i t. p., a po stwierdzeniu tej zasady odrazu na kon-

kretnych przykadach zapowiedziano jej zastosowanie

praktyczne wedug trzech kategoryj.
Najtrudniejsz bya sprawa ziem, które zamie-

rzano odebra Turcji, jako zamieszkae przez nie-

tureckie ludy. Nie mona byo ich wyliczy, nie wie-

dzc dokadnie, co si waciwie Turkom zostawi

gównie miano oczywicie na myli Armenj, Mezopo-

tamj i Syrj, chocia na t ostatni rozcigay si
te pretensje sprzymierzonego króla Hedasu. Nadto
niepodobiestwem byo zastosowa da tych ziem o pra-

starej cywilizacji i tradycjach pastwoyyych zasady po-

dobne do tych, jakich musiay wymaga kolonje we
waciwem znaczeniu. Pierwszej trudnoci uniknito

w ten sposób, e Pakt mówi tylko, bez imiennego wy-
liczenia, o pewnych spoecznociach {communaiites)^

które przedtem naleay do cesarstwa ottomaskiego.
Charakter za mandatu okrelono bardzo ogldnie.

Stwierdzono, e te spoecznoci mog ju by uznane

prowizorycznie jako niepodlege narody (nations)^ pod
9*
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tym tylko warunkiem, e rady i pomoc mandatarjusza
bd kieroway ich administracj a do chwili, gdy
bd mogy kierowa si same. W komisji kongreso-
wej odrzucono wniosek, który si domaga okrelenia
sposobu, w jaki te narody bd mogy uzyska zupen
niezawiso i równorzdno pastwow. Zastrzeono
natomiast w Pakcie, e ich yczenia maj by uwzgld-
niane w pierwszym rzdzie przy wyborze mandatarjusza.

Do drugiej kategorji zaliczono „specjalnie" ludy

Afryki centralnej. Miano wic na myli Nie-

mieck Afryk Wschodni, Kamerun i Togo. Tutaj

mandatarjusz sam powinien mie w rku administracj
powierzonego mu obszaru. Zgóry mu tylko narzu-

cono szereg warunków i zobowiza: zabroni musi
takich naduy, jak handel niewolnikami, broni i al-

koholem; 2;apewni wolno sumienia i religji, byleby

nie naruszay porzdku publicznego i dobrych obycza-

jów; nie wolno mu wznosi twierdz lub podstaw ope-

racyjnych wojskowych i morskich, ani te wywicza
wojskowo tubylców, chyba dla celów policyjnych lub

obrony lokalnej; wreszcie musi przyzna innym czon-
kom Ligi równe prawa ekonomiczno-handlowe.

Zastrzeenia zrobione tutaj w interesie tubylców

obowizuj te przy trzeciej kategorji mandatów. Po-

za tem jednak — i oczywicie poza obowizkiem
skadania raportu Lidze, taki mandat jest poprostu

inkorporacj, gdy dane terytorjum ma by „za-

rzdzane pod prawami mandatarjusza jako cz inte-

gralna jego obszaru". Uzasadniono to tem, e istniej

kraje, które z powodu rzadkiego zaludnienia, maej
rozlegoci, odlegoci od centrów cywilizacji, a cz-
noci geograficznej z pastwem mandatarjusza w a-
den inny sposób „nie mogyby by lepiej administro-

wane". Podkrelono za cakiem wyranie, e tutaj

nale Afryka poudniowo-zachodnia i pewne wyspy
w poudniowej czci oceanu Spokojnego.
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Przy tej trzeciej grupie ju przejrzysty argument

o cznoci geograficznej wskazuje, e maj te ziemie

przypa imperjum brytyjskiemu, w szczególnoci Afryce

Poudniowej, wzgldnie Australji. Poza tem jednak

przydzielenie mandatów jeszcze obecnie, w rok przeszo

po uchwaleniu Paktu, nie jest zaatwionem. Nietrudno

to zrozumie, jeli si uwzgldni, ile tu wchodzi w gr
trudnych i zawiych zagadnie, e wymienimy tylko

pretensje Belgji do mandatu w czci Afryki wschod-

niej albo spór francusko-angielski o rozgraniczenie

sfery wpywów w Syrji. Zdarzao si te, e pewne
pastwo odmówio przyjcia mandatu, który propono-

waa mu sama ludno, jak Armenja Stanom Zjedno-

czonym; tam oczywicie opozycja przeciwko caemu
Paktowi nie dopucia te do objcia jakiegokolwiek

mandatu, i zdaje si, e opieka nad Armenj przypad-

nie Szwecji i Norwegji.

Walna korzy z caego systemu przypadnie jed-

nak oczywicie Anglji. Tam te cieszy si on naj-

wiksz popularnoci. The Leagve of Nations Union

zgosia na konferencji brukselskiej rezolucj, e Liga

powinna zasady nowej instytucji jak najrychlej zasto-

sowa i zapewni ich rozszerzenie wszdzie, gdzie tego

zajdzie potrzeba. Chociaby jednak z tej ostatniej

uwagi zdaje si wynika, e szczerzy w Anglji zwo-
lennicy Ligi nie kieruj si tutaj samym tylko impe-

rjalizmem narodowym: skoro bowiem kolonje niemieckie

i tak ju wszystkie podpadaj artykuowi 22-mu, jak

zreszt i posiadoci tureckie, skoro przycichy rzad-

kie i tak gosy, dajce jego zastosowania do pew-

nych czci byej Rosji, postulat rozszerzenia kontroli

Ligi moe si chyba tylko odnosi do kolonij samych
mocarstw sprzymierzonych, nie wyjmujc Anglji. Trzeba
te przyzna, e dopiero w takiem ogólnem zastoso-

waniu system mandatowy, co najmniej trzeciej lub dru-

giej kategorji, stanie si naprawd „wit misj"



134

zastpi niedostateczn klauzul o traktowaniu tub^
ców we wszystkich kolonjach.

Konferencja brukselska nie postawia tej kwestji

jeszcze cakiem jasno. Podniosa jednak, a to przez

usta angielskie, e zarzd mandatarjusza w dawnych
posiadociach niemieckich i tureckich nie powinien ro-

bi adnych rozrónie rasowych przy korzystaniu

z praw prywatnych i publicznych, i w miar monoci
wciga tubylców do organów doradczych i cia re-

prezentacyjnych.

Uzasadniajc projekt systemu mandatowego, pod-

noszono, e tak opiek, chocia z ramienia caej Ligi,

powinno wykonywa jedno specjalne pastwo. Chciano

w ten sposób unikn sporów, zwykle wynikajcych
z kadej administracji wspólnej, jak równie i koniecz-

noci tworzenia osobnych organów administracyjnych

samej Ligi. Ale w toku prac konferencji pokojowej

wyoniy si sporne zagadnienia terytorjalne, których

przy ukadaniu Paktu Ligi, wcale nie brano w ra-

chub, gdzie jednak zastosowanie myli, pokrewnej

poniekd systemowi mandatowemu, umoliwio kom-

promisowe rozwizanie zapomoc Ligi Narodów. Trak-

tat wersalski zdecydowa si na nie, aczkolwiek w ró-
nych formach, w sprawie Sarryi Gdaska.

W obu wypadkach sporne tery torjum oddano

pod zarzd i opiek Ligi Narodów, która j sprawuje

nie przez osobnego mandatarjusza, lecz sama, przez

wasne organy. Rónice s jednak bardzo znaczne.

Gdask z przylegym obszarem sta si definitywnie

wolnem miastem z wasnemi wadzami, a wysoki ko-

misarz Ligi, w Gdasku rezydujcy, ma tylko uczest-

niczy w opracowaniu jego konstytucji i rozstrzyga

spory midzy Polsk a wolnem miastem, mogce wy-

nikn z traktatu i póniejszych umów. Zato w za-

gbiu Sarry mamy do czynienia z rozwizaniem co
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prawda tymczasowem tylko, lecz przekazujcem Lidze

Narodów o wiele szersz rol.

Jej to bowiem Niemcy musiay odstpi ten ob-

szar, rozgraniczony z jej udziaem, na lat 15, i ona nie

tylko przeprowadzi plebiscyt po upywie tego czasu,

lecz bdzie te tymczasowo rzdzia Sarr przez ko-

misj, reprezentujc Lig. Co wicej, przy plebiscycie

ludno bdzie miaa do wyboru nie tylko wcielenie do

Francji lub powrót do Niemiec, lecz take utrzymanie

zarzdu przez Lig Narodów.
Komisja dla zarzdu Sarry, zoona z jednego

Francuza, jednego niefrancuskiego mieszkaca Sarry
trzech ob3rwateli innych krajów — ani Francuzów

ani Niemców — jest ju mianowana przez Rad Ligi

Sam za traktat wersalski dokadnie okreli jej zadania

i stanowisko. Wejdzie ona we wszystkie prawa, do-

td wykonywane w zagbiu przez Rzesz Niemieck,
Prusy i Bawarj; poza tem za postarano si, aby
pooenie mieszkaców pod >panowaniem* Ligi byo
jak najpomylniejsze. Z odnonych postanowie jedno

jest szczególnie charakterystyczne dla jej zarzdu,

gdy jest jak gdyby wzorem czy zwiastunem nowej

ery pokoju i bezpieczestwa, jak Liga ma stworzy
stopniowo na caym wiecie. >Nie bdzie na obszarze

zagbia Sarryc — tak czytamy w § 30 Aneksu do

odnonej sekcji traktatu — „adnej suby wojskowej,

przymusowej lub ochotniczej; budowa fortyfikacyj jest

tam zabroniona. Tylko andarmerja lokalna zostanie

zorganizowana, dla utrzymania porzdku".

Dopiero przyszo okae, czy skutecznem jest kom-

promisowe rozwizanie sporów terytorjalnych przez

powierzenie spornego obszaru Lidze Narodów i za

pewnienie stronom interesowanym tych tylko praw
na danem terytorjum, o które im najbardziej chodzi,

a wic np. Francji uytkowanie kopal Sarry, a Polsce

korzystanie z ujcia Wisy. Ale odrazu nasuna si
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myl zastosowania tego samego rodka w innych jesz-

cze wypadkach. Std wynik projekt rozwizania

sporu o Rjek w ten sam sposób, jaki wynaleziono dla

Gdaska, albo te plan oddania Konstantynopola
i cienin pod opiek samej Ligi lub jej mandatarjusza.

Natomiast niefortunna próba, by Galicj Wschod-
n i odda Polsce tylko w mandat na lat 25, bya nie-

zbyt zrczn kombinacj systemu mandatowego z za-

sad ochrony mniejszoci narodowociowych
i wyznaniowych w poszczególnych pastwach.

I ta ostatnia zasada jest niewtpliwie suszn i naj-

cilej zwizan z ogóln zasad sprawiedliwoci mi-
dzynarodowej. Ale i ona narazie zostaa jaskrawo

spaczon, bardziej jeszcze anieli koncepcja man-

datów. Przechodzc za do tej sprawy, dla Polski tak

wyjtkowo przykrej i draliwej, jedno naley z nacis-

kiem podkreli. W sprawie mandatów pewna nie-

waciwo wkrada si, jak widzielimy, ju do sa-

mego Paktu, chocia i pod tym wzgldem najbardziej

race dla nas pomysy, jak zwaszcza co do Galicji,

wyoniy si niezalenie od niego i od organów Ligi.

Natomiast sprawa ochrony mniejszoci wanie dlatego

zostaa obecnie faszywie postawiona, poniewa zamiast

w powszechnym Pakcie zwizkowym, gdzie byo je-

dyne odpowiednie dla niej miejsce, umieszczono j
w specjalnych traktatach z poszczególnemi pastwami.
Bdnem wic byoby wini o to Lig, cho-

cia te traktaty do niej si odwouj.
Jeszcze bdniejszem byoby zwalanie winy na

rzekome doktrynerstwo hase Wilsonowskich. atwo
to udowodni, odsaniajc chociaby jeden szczegó

z genezy Paktu. W projekcie jego, przedoonym
konferencji 14 lutego, artyku o mandatach by 19-ym

z rzdu. Pierwotnie za w projekcie, z jakim przyszed

na komisj prezydent Wilson, pod tym wanie nume-

rem figurowa artyku cakiem inny, jedyny, który
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wbrew caemu autorytetowi prezydenta zosta z jego pro-

jektu wykrelony bez ladu. Artyku ten mia zapewni
ochron praw jednej przynajmniej kategorji mniejszoci,

mianowicie mniejszoci religijnych we wszystkich
bez wyjtku pastwach, nalecych do Ligi.

W ten sposób kwestja bya zrazu postawiona cakiem
susznie i wymagaa tylko rozszerzenia tej gwarancji na

mniejszoci narodowociowe. Niestety komisja, po du-
gich dyskusjach, uznaa tak ingerencj Ligi za nie-

dopuszczalne naruszenie suwerennoci pastwowej.
Tem suszniej mona pitnowa,e nie zawahano si

przed naruszeniem tej suwerennoci w stosunku do nie-

których, sabszych narazie pastw. Nasuwa si tu cie-

kawa analogja ze spraw przymusowego rozbrojenia.

Jak widzielimy, podyktowano je wszystkim zwycio-
nym, upad za plan podobnego potraktowania t. zw.

,,pastw nowych" wród samych sprzymierzonych. Na-

tomiast ochron mniejszoci narzucono niektórym tylko

zwycionym, pomijajc j np. wanie w warunkach po-

kojowych dla Niemców, a zato od owych pastw rzeko-

mo „nowych"t.j. od Polski, Czechosowacji, Jugo-
sa wji, i Rumunji zadano, aby równoczenie z trak-

tatami z Niemcami iAustrj podpisay kada osobny trak-

tat z 5 gównemi mocarstwami, zawierajcy m. i. take
upokarzajce, bo wyjtkowe gwarancje dla mniejszoci

narodowociowych i wyznaniowych w ich granicach.

Trudno byo o krok bardziej faszywy w tej

sprawie. Wszak wanie taki przymus zewntrzny,

zastosowany wobec kilku tylko pastw, a pozostawia-

jcy innym zupen swobod w tej samej sprawie, mu-

sia u dotknitych t krzywd narodów wznieci t
wanie niech do obcych mniejszoci, któr chciano

umierzy. Szczególnem upokorzeniem by traktat taki

dla Polski, która, o ile tylko sama si rzdzia, da-

waa klasyczne wprost dowody tolerancji narodowej

i religijnej. Rzecz znamienna te, e wanie Polska—
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nie wchodzimy w kwestjc, czy susznie lub niesusznie—
najatwiej si ugia pod wol wielkich mocarstw, cho-

cia jej narzucono nie tylko równouprawnienie mniej-

szoci, rzecz przynajmniej merytorycznie suszn, lecz

nawet uprzywilejowanie jednej z nich. Niesprawiedli-

wo tych specjalnych traktatów o mniejszociach jest

tem wiksz, e dotknitym ni narodom nie zapew-

niono nawet wzajemnoci tych gwarancyj t. j. opieki

nad rodakami, pozostajcymi poza granicami ich „no-

wego" pastwa.
Nie wchodzc w szczegóowe przepisy tych trak-

tatów, dostosowanych do odrbnych warunków w ka-
dem pastwie, lecz uoonych wszdzie bez adnego
udziau nieistniejcej wówczas jeszcze Ligi Narodów,
zwrócimy tylko uwag na rol, jak Liga w nich od-

grywa. Oto w kocowym artykule kadego z tych

traktatów zaznaczono, e nad dotrzymaniem zobowi-
za czuwa bdzie Liga Narodów. W pierwotnej re-

dakcji byo to owiadczenie cakiem ogólnikowe. Pó-
niej za sprecyzowano je w tym sensie, e zadanie to

spenia bdzie Rada Ligi, której kady czonek moe
zwróci uwag na pogwacenie lub niebezpieczestwo

pogwacenia tych zobowiza przez dane pastwo.
Podkrelamy, e prawo do takiego apelu maj

tylko czonkowie Rady. Zanim na tem stano,
toczya si jednak na konferencji duga dyskusja,

w której Stany Zjednoczone i "Wochy (w przeciwie

stwie do Anglji, Francji i Japonji) day, aby prawo
to rozszerzono na wszystkich wogóle czonków Ligi,

a nawet samym mniejszociom, czyto zrzeszemom
czy te jednostkom, przyznano prawo zwracania si
z podobnemi skargami do Rady Ligi.

Póki ochrona nad mniejszociami rozciga si
tylko na kilka pastw, którym arbitralnie przezna-

czono rol kozów ofiarnych za naduycia popeniane
pod tym wzgldem na caym wiecie, wszelkie zastrze-
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zenie tej gwarancji byoby tylko podkreleniem krzywdy,
i dlatego dobrze si stao, e ten dalej idcy postulat

upad. Z chwil jednak, gdy spraw ochrony mniej-

szoci skieruje si na jedynie waciw drog normy
ogólnej, wprowadzonej do Paktu Ligi, podanem
i susznem bdzie, aby j postawiono jak najliberal-

niej. Naleaoby wytaczanie wszelkich skarg i alów
powierzy nie szczupemu gronu czonków Rady, zda-

jc si lepo na ich sumienno i dobr wol, lecz

samym mniejszociom otworzy drog do orga-

nów Ligi. To te we Francji powsta projekt, aby do
ustpów Paktu, okrelajcych kompetencj Rady i Zgro-

madzenia Ligi, doda w obu wypadkach, e dany organ
moe »w szczególnoci odbiera skargi mniejszo^ci

etnicznych co do ich losu politycznego".

Rezolucja ta, przedoona zjazdowi brukselskiemu,

miaa na myli nie tylko zabezpieczenie praw tych

mniejszoci w obcem pastwie, ale take wskazanie

drogi pokojowego uwolnienia z pod obcych rzdów.
Jest to problem, który, jak ju widzielimy, najcilej

si czy z Paktem Ligi ; ale wanie poniewa sigaa
tak daleko, rezolucja ta nie zostaa uchwalon. Uchwa-
lono natomiast rezolucj inn, przedoon przez Sto-

warzyszenie szwedzkie, wedug której „wzywa si Lig
Narodów, aby jak najrychlej sformuowaa zasady, mo-

gce zabezpieczy narodowociom, objtym terytorjum

kadego pastwa, równo obywatelsk, wolno
religijn i swobodny uytek swego jzyka*.

Zbytecznem dowodzi, jak ze wszech miar susz-

nem jest to danie, wskazujce niedwuznacznie, w ja-

kim kierunku powinien i w tej sprawie przyszy roz-

wój Ligi Narodów. Popierajc te denia najgorliw-

szych bojowników za spraw Ligi, Polska wiern po-

zostanie swym zaszczytnym tradycjom przeszoci,

a zarazem najskuteczniej zwalczy narzuczone jej gwa-

rancje wyjtkowe. Skoro bowiem te same zasady co
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do praw mniejszoci bd obowizyway we wszyst-

kich pastwach Ligi, dawniejsze traktaty specjalne

stan si zbyteczne, a moe nawet sprzeczne z norm
ogóln, i jako takie niewtphwie zostan uniewanione

przez t wanie Rad Ligi, pod której kontrol je

oddano.

3. Praca i ycie ekonomiczne.

Widzielimy, e artykuy o traktatach poczci
cz si jeszcze z kwestj zaegnywania wojen i two-

rz dopiero formaln podstaw dla wspópracownictwa
narodów. Przekonalimy si równie, e system man-

datowy, majcy w zasadzie suy cywilizacyjnemu

wspódziaaniu ludzkoci przez pomoc dojrzalszych

ludów dla sabiej rozwinitych, narazie tylko poo-
wicznie, a nawet oportunistycznie spenia to szczytne

zadanie. Obie te dziedziny, jak równie i sprawa

ochrony mniejszoci, w obecnych warunkach pozostaj

w bliszym jeszcze zwizku z yciem politycznem ani-

eli z yciem spoeczno kulturalnem. Do tego ostat-

niego wkraczamy w caej peni dopiero z 23 cim arty-

kuem Paktu.

Nie jest to przypadkiem ani win autorów, e
zadanie, które wstp do Paktu postawi na pierwszem

miejscu, w jego konkretnych artykuach zostao ze-

pchnite na sam koniec. Przyczyna jest zupenie inna

Okazao si mianowicie, e poszczególne dziedziny

ycia cywilizacyjnego, wszystkie zgoa odrbne od
zagadnie czysto politycznych, wymagaj te odrb-
nego zupenie traktowania, na które w Pakcie nie

mogo by dostatecznego miejsca. Nie mogo by
tem bardziej, e te dziedziny, bardzo rónorodne take
pomidzy sob, nie day si te zaatwi zapomoc
jednego wspólnego schematu, lecz wymagaj kaida

zosobna swej organizacji i specjalnych przepisów.
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Wreszcie tutaj w wyszym stopniu, anieli w zanied-

banej dotd dziedzinie zwalczania wojen, trzeba byo
liczy si z tem, czego ju przedtem dokonano dla kultu-

ralnego zblienia narodów, przez dawniejsze konwen-
cje i ustanowione ju biura, komisje i zwizki midzy-
narodowe. Dlatego programowe zasady 23-go arty-

kuu poprzedzono zastrzeeniem, e maj wej w y-
cie z zachowaniem i w zgodzie z postanowieniami kon-

wencyj midzynarodowych, obecnie istniejcych albo

póniej zawartych.

Ten ostatni wzgld, wzgld na poprzednio ju
stworzone organizacje, najmniej zawadza w tej spra-

wie, która si wydawaa najpilniejsz, t. j. w sprawie

pracy. Dla niej bowiem, chocia oddawna bya
polem dziaania najskrajniejszych wanie hase inter-

nacjonalizmu, adnej dotd nie byo urzdowej orga-

nizacji midzynarodowej. Twórcy Ligi byli wic pod
tym wzgldem swobodni. Natomiast inne uwagi ogólne

które podnielimy przed chwil, znajduj konkretne

potwierdzenie wanie w genezie postanowie o mi-
dzynarodowej organizacji pracy.

Chocia na konferencji pokojowej zaraz na po-

cztku dla spraw pracy powoano do ycia osobn
komisj, przecie zrazu zasadnicze postanowienia o jej

organizacji midzynarodowej chciano pomieci w sa-

mym Pakcie Ligi. Istotnie te w projekcie z 14 lutego

osobny tej sprawie powicono artyku, który nie tylko

zawiera ogólne zobowizania co do ludzkich warun-

ków pracy, ale ustanawia te w tym celu pewne spe-

cjalne organy, a mianowicie Konferencj Generaln
i Midzynarodowe Biuro Pracy. Jeszcze w marcu 1919

roku, na londyskim zjedzie Stowarzysze dla Ligi

Narodów, zadano tylko staranniejszej i janiejszej

redakcji tego artykuu.

Ale przed ustaleniem ostatecznego tekstu Paktu,

komisja Ligi Narodów dosza do przekonania, e
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sprawa ta w samym Pakcie, gdzie jeden tylko artyku
mona jej byo powici, nie da si naleycie zaa-
twi. Goosowne ustanowienie konferencji i Biura

Pracy nie mogo mie powanego znaczenia bez do-

kadnych przepisów, wyjaniajcych organizacj i spo-

sób dziaania tych instytucyj. Nadto ju wówczas
zaznacza si prd, aby im nada w stosunku do Ligi

jak najszersz autonomj. Byo to tem suszniej-

sze, e w takiej specjalnej dziedzinie mona byo za-

cienienie stosunków midzynarodowych posun znacz-

nie dalej, anieli w draliwszych jeszcze kwestjach po-

litycznych. Niewtphwie te przyboczne jak gdyby
organy ycia midzynarodowego o specjalnych funk-

cjach prdzej si bd mogy rozwija anieli sama
budowa centralna, organy rozstrzygajce o politycz-

nych losach wiata.

To te w redakcji przyjtej dnia 28 kwietnia, po-

stanowienia o pracy tworz ju tylko pierwszy z sze-

ciu ustpów (a— f) artykuu 23-go. Ograniczaj si
za do zobowizania czonków Ligi, e bd si sta-

rali o godne i ludzkie warunki pracy dla

mczyzn, kobiet i dzieci na wasnem terytorjum, jak

i we wszystkich krajach, dokd sigaj ich stosunki

handlowe i przemysowe. Poza tem obiecano tu tylko

ustanowi i utrzymywa w tym celu potrzebne orga-

nizacje midzynarodowe; tych za nawet nie wymie-

niono, pozostawiajc wszelkie szczegóy innej zupenie

umowie. Ta um o wa, opracowana przez ko-

misj kongresow dla spraw pracy, rów-

nie staa si integraln czci traktatów pokojowych

mianowicie XIII- ta. Ale zwizek jej z czci I-sz

tj. zPaktemLigi jest bardzo cisy i ogrom-
nie p ouczajcy.

Co prawda, na pierwszy rzut oka uderzaj znaczne

rónice w ukadzie. Cz XIirta dzieh si bowiem
na dwie sekcje, z których druga (art. 427 traktatu wer-
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Salskiego) zawiera tylko pewne „zasady ogólne", cho-

cia ju we wstpie do czci pierwszej, konkretnej,

podano do obszerne umotywowanie zasadnicze. W obu

tych niesusznie rozdzielonych ustpach zwizek z Lig
wyranie podkrelono: stwierdzono, e pokój, do któ-

rego ona dy, musi si opiera na sprawiedliwoci socjal-

nej, e caa organizacja, stworzona w tym celu, jest skoja-

rzona ^cssof^^ z ustrojem Ligi, e wyuszczone zasady,

aczkolwiek niezupene, powinny kierowa polityk Ligi.

Ale take sama sekcja I-sza, gdzie ten zwizek
starano si uwzgldni, dzieli si — w przeciwiestwie

do Paktu — na cztery osobne rozdziay, gdy zawiera

ai 40 artykuów z aneksem. Te wiksze rozmiary

nie s przypadkowe. Wyniky bowiem z tego, e
statut pracy swój cianiejszy o wiele zakres dziaania

unormowa bez porównania bardziej szczegóowo, ani-

eli to uczyni Pakt Ligi. Nie miejsce tutaj na jego

wszechstronn analiz. Na trzy tylko kwestje pra-

gniemy zwróci uwag.
Jednej ju dotknlimy, mówic o organizacji sa-

mej Ligi i o funkcjach jej wadz. Podnielimy wtedy

kilkakrotnie, e statut pracy moe pod niejednym

wzgldem suy jako komentarz do Paktu,
a co najmniej pozwala przewidzie, w jaki sposób bd
sprecyzowane i rozwinite jego nieraz tak ogólnikowe

przepisy. Wyniko to z tego, e organizacja pracy

jest najcilej wzorowana na organizacji Ligi, a przy-

tem dokadniej obmylana w szczegóach. Konferen-

cja generalna Pracy zupenie odpowiada Zgromadze-

niu Ligi, Rada administracyjna —Radzie Ligi, a Biuro

Pracy — jej Sekretarjatowi. I tutaj w Konferencji

wszyscy czonkowie s reprezentowani na równych

prawach, a natomiast w Radzie pierwszestwo maj
pastwa najznaczniejsze pod wzgldem przemysowym.
Podczas gdy jednak w Pakcie kompetencja i funkcje

trzech organów Ligi nie s naleycie wyjanione, tutaj
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spotykamy pod tym wzgldem przepisy o wiele bar-

dziej wyczerpujce. Przewidziano wic sposób powo-
ywania przedstawicieli kadego pastwa, rol eksper-

tów, sposób gosowania, zadania Biura, nie wyjmujc
pracy wydawniczej, a w osobnym rozdziale najdokad-

niej unormowano ustalenie porzdku dziennego Konfe-

rencji i zapewnienie jej uchwaom jak najwikszej sku-

tecznoci. Chocia starano si uszanowa zasad su-

werennoci pastwowej, przewidziano jednak take do-

chodzenia i sankcje na wypadek, gdy jakie pastwo
wykroczy przeciwko przyjtej przez siebie konwencji.

I przy tej procedurze niejeden szczegó przypomina

postanowienia Paktu w razie zatargów midzynaro-
dowych.

Zaznaczylimy ju w odpowiednich miejscach, ile

mielsz jest pod niejednym wzgldem organizacja

pracy, dopuszczajc np. do Konferencji przedstawicieli

robotników i pracodawców, którzy gosuj niezalenie

od przedstawicieli swych rzdów. To te niekady
z owych szczegóów statutu pracy da si odrazu za-

stosowa do organizacji samej Ligi. Wpyw jednak

wzajemny bdzie napewno dziaa bardzo silnie, a wy-

nika to z organicznego zwizku obu insty-

tucyj. To jest wanie druga kwestja, któr tu mu-

simy poruszy.

Pomijajc analogj w konstrukcji, zwizek ten jest

zapewniony chociaby przez to, e obie organizacje,

ogólna i specjalna, maj tych samych czonków. Czon-
kowie pierwotni Ligi s zarazem czonkami pierwot-

nymi organizacji pracy, a kto w przyszoci stanie si
czonkiem Ligi, stanie si tem samem te czonkiem
drugiej instytucji. Poza tem czno zapewni przede-

wszystkiem Sekretarz generalny Ligi przez swój sto-

sunek do Biura Pracy, które bdzie urzdzone w sie-

dzibie Ligi i „bdzie czci caoksztatu jej instytucji*.

Wszak Sekretarz generalny Ligi ma udziela Biuru
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swej pomocy na kade danie; przed nim dyrektot
Biura bdzie odpowiedzialny za uytek funduszów, za-

czerpnitych z budetu Ligi; na jego rce bd ska-
dane polecenia i projekty konwencji, przyjte przez

Konferencj Pracy; przez niego bd zaregestrowane
wszelkie konwencje ratyfikowane przez ogó, albo te
cz czonków; on zadecyduje o skadzie komisyj ba-

dawczych w sprawach spornych, wyznaczy ich prze-

wodniczcych i zakomunikuje ich raporty interesowa-

nym rzdom. Pewne znaczenie odgrywa jednak w or-

ganizacji pracy take Rada Ligi, która rozstrzygnie

wtpliwoci, które pastwa s najznaczniejsze pod wzgl-
dem przemysowym; bez zgody pastw, w niej repre-

zentowanych, adna zmiana w statucie pracy nie

stanie si obowizujc. Wreszcie take midzynaro-
dowy trybuna Ligi spenia w organizacji pracy bar-

dzo wane zadanie, gdy do niego moe si zwróci
kade pastwo, które nie przyjmuje raportu komisji

badawczej lub które stwierdzi naruszenie przepisów

statutu przez pastwo inne. Wyroki trybunau w ta-

kich wypadkach nie dopuszczaj apelu, i on te wska-

zuje sankcje ekonomiczne, któreby naleao zastosowa
wobec winowajcy. Zanim za trybuna Ligi bdzie
zorganizowany, jej Rada utworzy w razie potrzeby

trybuna specjalny dla rozsdzenia spraw zwizanych
z prac, zoony z 3 osób.

Ten ostatni przepis znajduje si ju w rozdziale

o przepisach przejciowych, i tutaj te nasuwa si trzecj

moment, zasugujcy na uwag, jeli si zestawia sam
Lig z organizacj pracy. Co do tej ostatniej starano

si przygotowa jak najrychlejsze wejcie w y-
cie, ustalajc zaraz termin pierwszej konferencji, bez

wzgldu nawet na wejcie w ycie organizacji Ligi,

a w aneksie podano nawet skad komitetu organiza.

cyjnego i punkty porzdku dziennego pierwszej sesji.

Dziki temu, jak to ju przy innej sposobnoci pod-

Liga Narodów. '^
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krelilimy, organizacja pracy rozpocza swe dziaa-

nie jeszcze przed wejciem w ycie traktatu pokojo-

wego i mimo opozycji amerykaskiej przeciwko temu
traktatowi po raz pierwszy zebraa si wanie w Wa-
szyngtonie.

Znane juz pozytywne rezultaty tych obrad i ukon-

stytuowanie si Rady administracyjnej, gdzie i rzd
polski ma swego przedstawiciela, przyczyniy si nie-

wtpliwie do osabienia sceptycyzmu wobec planów

organizacji midzynarodowej wogóle i zostay te po-

witane ze szczer radoci przez wszystkich zwolen-

ników Ligi. Zgodnie z rezolucjami poszczególnych to-

warzystw, zwaszcza angielskiego i szwajcarskiego,

wypowiedziaa si te w tym duchu konferencja bruk-

selska.

Z drugiej strony jednak pewne wyprzedzenie samej

Ligi przez organizacj pracy musiao wzmocni ten-

dencje partykularystyczne tej ostatniej. To te z ca-

ym naciskiem podniesiono z jej strony, e nie jest ona

bynajmniej jedn z sekcyj Sekretarjatu Ligi, lecz insty-

tucj samodzieln, chocia zwizan z Lig. Stanowisko

to jest oczywicie suszne, jego dobitne jednak zaznacza-

nie w znacznej mierze tumaczy si tem, e w organi-

zacji pracy, jak to zreszt byo do przewidzenia, prze-

wany gos zdobyy sobie ywioy o wiele radykalniej-

sze i bardziej lewicowe anieli te, które narazie kie-

ruj Lig i od których wskutek tego tamte pragnyby
si jak najbardziej uniezaleni.

Moe to mie oczywicie swoje ujemne skutkiJ

zasadniczo jednak tworzenie odrbnych organizacyj

midzynarodowych dla poszczególnych dziedzin ycii

trzeba uzna za podane. To te mno si gosyj
aby za wzorem organizacji pracy stworzy zaraz jesz--

cze i inne podobne, któreby otaczajc swemi

warsztatami dziaania gówny zrb Ligi Narodów,



- 147 -

urzeczywistniay takie inne zadania kulturalne, wska-
zane w Pakcie.

Dotyczy to w pierwszym rzdzie spraw ekono-
micznych, ws'ród nich za znowu gównie zagadnie
handlu, komunikacji i tranzytu. Pod tym
wzglejdem Pakt jest nadzwyczaj lakoniczny. To tez

po ogoszeniu projektu z 14 lutego zaraz odezway si
gosy, dajce pewnego uzupenienia odnonego (ów-

czesnego 21 -go) artykuu a nawet wprowadzenia arty-

kuu dodatkowego, któryby stworzy sekcj ekono-

miczn Ligi. W dosownem znaczeniu urzeczywist-

niono to ostatnie yczenie przez stworzenie sekcji eko-

nomicznej w jej Sekretarjacie. Zdaje si jednak, e
ju wówczas intencja wniosków sigaa dalej, e miano
na myli stworzenie dla spraw ekonomicznych takiej

samej organizacji midzj^narodowej, jak stworzono
dla pracy. wieo za na zjedzie brukselskim ca-
kiem wyranie ju sformuowano yczenie, aby przy-

najmniej dla spraw handlowych tak wanie osobn
organizacj powoano do ycia.

Jest to tern konieczniejsze, e take ostateczna

redakcja Paktu nie rozszerzya wcale artykuu, odno-

szcego si do tych spraw, lecz i z niego, jak z ar-

tykuu o pracy zrobia tylko jeden ustp (e) w ogól-

nym artykule programowym o zadaniach kulturalnych

Ligi. I tutaj ograniczono si do goosownego i ogól-

nikowego zobowizania, e czonkowie Ligi postaraj

si zapewni „wolno komunikacji i tranzytu, oraz

suszne traktowanie handlu wszystkich czonków"; za-

strzeono tylko, e specjalne potrzeby okolic spusto-

szonych podczas wojny z r. 1914 do 1918 bd uwzgld-
nione.

Oprócz wskazanych ju powodów ogólniejszych

bya jeszcze jedna przyczyna, która wanie przy omó-

wieniu tych kwestyj wpyna na lakoniczno Paktu.

Oto bowiem w zakresie komunikacji jedno nasuwao
10*
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si zagadnienie, którego nie chciano nawet dotkn.
Bya to sprawa wolnoci mórz. Tylko w pro-

jektach Ligi, które wyszy ze strony niemieckiej, od-

grywa ona bardzo donios rol. Wystpuje tez

w synnych 14-tu punktach Wilsona. Ale wiadomo,

e co do tego punktu koalicja, a w szczególnoci Anglja,

od pocztku wyraaa swoje zastrzeenia, które nie

pozwohy na to, aby wogóle zosta uwzgldniony przy

ustalaniu warunków pokojowych. Tern bardziej chciano

unikn w Pakcie Ligi wszelkich draliwych szczegó-

ów w sprawie komunikacji.

Wynika std chociaby ta niedogodno, ie

w cz-« lach traktatu pokojowego, specjalnie powi-
conych tym i podobnym zagadnieniom, nie mona byo
zacytowa ani zastosowa jakichkolwiek ogólnych za-

sad. Wanie dlatego jednak cay szereg kwestyj, za-

atwionych tylko poowicznie, trzeba byo przekaza
Lidze Narodów, która ju z tego wzgldu take w dzie-

dzinie gospodarczej bdzie musiaa si rozwin i roz-

szerzy swój program.

Najwyraniej to wystpuje w czci traktatu, zaj-

mujcej si portami, drogami w o dnem i i k o le-

jo wemi. Tutaj narazie trzeba byo ograniczy si
do dawnej praktyki uznania pewnych rzek jako mi-
dzynarodowe. Kilkakrotnie jednak odwoano si przy

tern do nowej instytucji Ligi Narodów. I tak, gdy

jedno z pastw, pooonych nad dan rzek, zaniedba

robót potrzebnych dla zabezpieczenia nawigacji, albo

jej w jakikolwiek sposób przeszkodzi, inne pastwa
interesowane bd mogy odwoa si do juryzdykcji,

ustanowionej w tym celu przez Lig Narodów. Wszyst-

kie spory, które bd mogy wynikn z odnonych
przepisów traktatu, umierzy si tak, jak to przewidzi

Liga. Ona bdzie moga proponowa rewizj tych

postanowie, i jej Rada po upywie 5 lat rozstrzygnie

o dalszem trwaniu pewnych zobowiza niemieckich

I
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bez prawa wzajemnoci (art. 3o6, 337, 376, 377, ^388

traktatu wersalskiego). Wreszcie w jednym konkret-

nym wypadku, nas wanie ywo obchodztjcym, miano-

wicie co do umidzynarodowienia Niemna, Lidze Na-
rodów przekazano jeszcze waniejsz rol. Oto Niemen
wtedy tylko zostanie poddany zarzdowi komisji mi-
dzynarodowej, gdy jedno z pastw nadbrzenych zwróci

si o to do Ligi Narodów, która wtedy zamianuje

trzech czonków tej komisji, zasiadajcych w niej

obok przedstawicieli pastw nadniemeskich (art. 342).

Ju ze stylizacji wszystkich niemal przytoczonych

artykuów wida cakiem jasno, e Liga bdzie musiaa
stworzy specjalne organy dla zaatwiania tych

spraw. Organ sdowy dla rozstrzygania sporów o ta-

mowanie eglugi rzecznej bdzie musiaa stworzy
tern spieszniej, e pod jego kompetencj podpadn te
spory w sprawie wolnoci eglugi w kanale kiloskim

(art. 386). Wogóle jednak cay sposób traktowania

tych zagadnie, przewidziany w traktacie wyranie,

uznano jako tymczasowy. Bdzie on zastpiony

przez konwencj ogóln w sprawie dróg wodnych
o midzynarodowym charakterze, któr uo mocar-

stwa sprzymierzone i stowarzyszone, a zatwierdzi Liga

Narodów (art. 338). Plan opracowania takiej konwencji

midzynarodowej jest szczególnie wany dla Polski.

Wszak w jej osobnym traktacie z Gównemi Mocar-

stwami take co do Wisy, która w traktacie z Niem-

cami nie figuruje wród rzek midzynarodom h, na-

rzucono jej pewne bardzo uciliwe zobowizania,

które dopiero z chwil wejcia w ycie takiej konwencji

ogólnej bd zniesione.

Pracowano nad tak konwencj ju na konferencji

paryskiej. Zdaje si jednak, e plan ten nie zostanie

wykonany, zanim nie powstanie przy Lidze Narodów
midzynarodowa organizacja dla spraw handlowych

i tranzytowych, o której potrzebie wspominalimy przed
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chwil. Potrzeba ta jest tern widoczniejsz, e ju
w traktacie wersalskim powoano si na autorytet Ligi

take w sprawach tranzytu ldowego: jeli mianowicie

Niemcy i Polska nie bd si mogy porozumie co do

konwencji, uatwiajcej komunikacj midzy Rzesz
a Prusami Wschodniemi, oraz midzy Polsk a Gda-
skiem na prawym brzegu Wisy, to ustali warunki tej

umowy Rada Ligi Narodów (art. 98). Nadto w trak-

tacie z Austrj (art. 327), który jak ju zaznaczylimy,

wogóle moe jeszcze bardziej liczy si z Lig Naro-

dów, anieli wczeniejszy wersalski, odwoano si do

niej m. i. take w sprawie komunikacji telegraficznej

i telefonicznej midzy Austrj a Czechosowacj.
Wobec rozlegych zada, które spadn na mi-

dzynarodow organizacj handlowo-komunikacyjn, na-

wet jeli kwestja wolnoci mórz nierycho stanie na

porzdku dziennym, bardzo by moe, e dla innych

dziedzin ycia ekonomicznego inne jeszcze trzeba b-
dzie stworzy organizacje specjalne przy Lidze Na-

rodów.

Na pierwszy plan wj^suwaj si tutaj kwestje

finansowe. Liga, a co najmniej jej Rada, bdzie

miaa z niemi do czynienia chociaby dziki temu, e
ju traktat wersalski (a na jego wzór take inne trak-

taty pokojowe) odsya do jej decyzji, gdy chodzi o wy-

znaczenie przewodniczcego mieszanych trybunaów
rozjemczych dla zatargów na tle ekonomicznem i o roz-

patrzenie polece komisji dla spraw ubezpieczeniowych

(art. 304a i 312), Narazies to oczywicie szczegóy, gdzie

rola Ligi bdzie co najwyej pomocnicz; prawdopodob-

nie jednak okae si wogóle, e bez jej pomocy, a to zor-

ganizowanej na szerok skal, nie znajdzie si wyjcie

z obecnego powszechnego kryzysu finansowego. Trudno

jeszcze przewidzie, czy uda si wtedy urzeczywistni

tak miae pomysy, jak zaprowadzenie waluty midzy-

narodowej. W kadym razie jednak suszno maj
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moe ci, którzy sdz, e niejeden sceptyk w stosunku

do Ligi, a nawet cae narody przekonayby si^ do niej,

gdyby wanie na polu finansowem okazaa si przy-

datn i stopniowo staa si niezbdn. Moe tez mi-
dzynarodowa konferencja finansowa, któr zwoaa
Rada Ligi, stanie si istotnie zawizkiem staej orga-

nizacji.

Zarówno przy niej, jak i przy midzynarodowej
organizacji handlowej, statut pracy bdzie naturalnie

suy jako wzór, wymagajc jednak odpowiednich mo-
dy tikacy j. Znaczniejsze jeszcze bd musiay by te

same zmiany w gotowym schemacie, gdy take dzia-

alno Ligi na innych polach zostanie ujt w pewien

system. Co prawda dotychczasowe postanowienia

Paktu nie grzesz zbytni systematycznoci. I tak

w swym programowym artykule 23-m, gdzie w ustpach
a) i e) wskazano zadania Ligi co do pracy i komuni-

kacji, znajduj si ustpy, które cz si waciwie
z innemi zupenie artykuami; dlatego te ustp b)

o traktowaniu tubylców w kolonjach, omówilimy ju
wyej w zwizku z artykuem o mandatach, a ustp
d) o kontroli handlu broni — w zwizku z artykuem
o rozbrojeniu. Pozostae za ustpy c) i f), jako do-

tyczce spraw, zwizanych z higjen, cz si orga-

nicznie z artykuem 25, okrelajcym stosunek Ligi do

organizacji Czerwonego Krzya.
Artyku ten zosta dodany dopiero póniej, przy

ostatecznej redakcji Paktu, tak, e w rodku pozosta

artyku o najogólniejszym charakterze, mianowicie 24 ty.

Wedug niego wszystkie dawniejsze i przysze biura

i komisje midzynarodowe bd, za zgod interesowa-

nych stron, poddane pod zwierzchno Ligi, a Rada jej

moe wczy wydatki kadego z takich biur do bud-

etu Sekretarjatu Ligi. W ten sposób wszystko, co

dotd zrobiono w tej dziedzinie, bdzie przez Lig
przejte, a wszelkie za dalsze wysiki przez ni
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skoordynowane. Gdzie za jak kwestj, bdc przed-

miotem konwencyj midzynarodowych, nie zajmuje si
adne stae biuro lub komisja, Liga zaradzi temu bra-

kowi w ten sposób, e jej Sekretarjat na yczenie
stron i za zgod Rady, bdzie udziela wszelkich inior-

macyj i pomocy.

Prdzej czy póniej jednak nie wystarczy takie

dorane zaatwianie tych spraw przez organ ogólny, i tak

obarczony prac, ani nawet istnienie samego tylko

biura midzynarodowego dla danej kwestji. O ile cho-

dzi o kwestje, dotyczce pracy lub zagadnie ekonomicz-

nych, zostan one oczywicie objte organizacjami

midzynarodowemi, z których jedn ju poznalimy
jako gotow i dziaajc, drug za w jej zawizkach.
Dla ; innych za spraw powstan równie organizacje

analogiczne, gdzie obok biura stanie Rada i perjo-

dyczna konferencja. Dwie za z tych organizacyj s
ju zaprojektowane, tak samo jak handlowa.

4. Higjena i ycie umysowe.

Smutnoby byo, gdyby Liga miaa si zaj tylko

materjaln stron cywilizacji, dzi tak jaskrawo i po-

wierzchownie przecenian. Potrzeby ludzkoci w za-

kresie pracy i stosunków gospodarczych s moe na-

razi najpilniejsze i najnatarczywiej si narzucaj; jeli

jednak nie ma zupenie podupa wszelka prawdziwa
kultura, to musi znowu nadej epoka, kiedy nieznisz-

czalne wartoci ducha zdobd sobie wreszcie znowu
nalene im uznanie i rol w yciu ludzkoci. Liga

za, której nic ludzkiego nie moe pozosta obcem,

powinna tym lepszym i pikniejszym czasom torowa
drog.

Nie stracia jednak swego znaczenia odwieczna

prawda, e zdrowy duch tylko w zdrowem ciele roz-

wija si moe. Dbaoci o h i g j e n , w najszerszem

tego sowa znaczeniu, nie zastpi ani pomylne wa-
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runki pracy ani rozwój handlowo-finansowy. Z tego

te ju przy ukadaniu Paktu zdano sobie spraw
i w dwóch ustpach 23 go artykuu przekazano Lidze

powane zadania co do zdrowia publicznego.

Pierwszy z tych ustpów (c) zaraz pocztkiem swoim
dowodzi jeszcze czego wicej. Dowodzi trafnej wia-
domoci, e dbao o zdrowie ludzkoci musi wycho-
dzi z zaoe etycznych, musi sign do tych

najgbszych przyczyn upadku fizycznego, któremi s
nietyle sabo organizmu ludzkiego i warunki ze-

wntrzne, ile wszelkie objawy moralnego zepsucia. Na-

czelnem bowiem postanowieniem Paktu, dotyczcem
higjeny, jest oddanie pod kontrol Ligi umów w spra-

wie handlu kobietami i dziemi. Dodano tu jeszcze

bardzo susznie handel opjum i innemi szkodliwemi

wyrobami, ale nie zawadzao te doda w najkrótszych

sowach wyrane i stanowcze potpienie tych racych
objawów zwyrodnienia. cise spenienie tych zobo-

wiza moralnych jest zasadniczym warunkiem po-

wodzenia wszelkiej organizacji midzynarodowej w dzie-

dzinie zdrowia; mimowoli jednak nasuwa si uwaga,
e podobne oparcie si o podstawy susznoci etycz-

nej bdzie niemniej potrzebnem, jeli Liga sprecyzuje

swoje wyej omówione zamierzenia w zakresie sto-

sunków ekonomicznych.

Bezporednio higjeny dotyczy ju ostatni (f) ustp
23-go artykuu, niepotrzebnie oddzielony od stresz-

czonego tu przed chwil. Wedug niego czonkowie
Ligi „postaraj si powzi wszelkie rodki o charak-

terze midzynarodowym, aby zapobiega chorobom
i zwalcza je". Zobowizanie to niestety bardzo ogól-

nikowe, i moe wanie dlatego unormowano przy-

najmniej przez dodanie artykuu 25-go stosunek Ligi

do najpowaniejszej pod tym wzgldem organizacji

dawniejszej. Jej czonkowie zobowizuj si bowiem
popiera ustanawianie i wspódziaanie narodowych
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organizacyj Czerwonego Krzya.. Podkrelajc
przytem, e celem tych organizacyj jest „poprawa
zdrowia, obrona zapobiegawcza przed chorob i za-

godzenie cierpienia na wiecie", wskazano zara-

zem wzniose cele, które samej Lidze przy jej

pracy na tern polu przywieca musz. Kocowe sowa
o „zagodzeniu cierpienia** wprowadzaj wogóle do ca-

ego Paktu najcieplejsz, najwzniolejsz nut.

Jeli jednak ten cel ma by osignity, to nie wy-
starczy ani goosowne postanowienie 23-go artykuu,

ani pomoc dla Czerwonego Krzya. I tutaj zasadni-

cza reforma, ze spoytkowaniem istniejcych ju insty-

tucyj, jest moliw tylko przez ogóln i syste-
matyczn organizacjmidzyn arodow
h i g j e n y, wzorowan na gotowej ju organizacji

pracy, z biurem centralnem, sta Rad i konferencj

generaln, której dziaalno byaby jak gdyby urz-
dow syntez rozmaitych zjazdów i kongresów lekar-

skich.

Z takim te postulatem, aby mianowicie obok

organizacji handlowej stworzono na wzór statutu pracy

tak sam organizacj dla zdrowia publicznego, wy-

stpia konferencja brukselska; zwaszcza ze strony

angielskiej stale na to wywierano nacisk. Otó z ra-

doci mona stwierdzi, e urzdowe organy Ligi

doskonale oceniy wano i pilno tego zadania. Nie

zadowalajc si odnon sekcj w Sekretarjacie, Rada
zaraz na drugiem swojem posiedzeniu z 13. lutego

1920 r. powzia decydujc w tej sprawie uchwa.
Postanowia skorzysta ze zwoanej ju do Londynu

narady midzynarodowej w sprawach higjeny, aby j
przez pewne rozszerzenie przeksztaci w komisj,

któraby opracowaa projekt midzynarodowej organi-

zacji zdrowia. Nie czekajc za urzeczywistnienia tego

planu, Rada, mimo nawau zada politycznych, przy-

stpia te ju na nastpnej, marcowej sesji do jednej
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konkretnej sprawy w zakresie higjeny, mianowicie do

zwalczania tyfusu w Polsce. Jest to pierwsza

czynno Ligi, przez któr zaskarbia sobie szczer
wdziczno naszego narodu. Ona te staa si po-

wodem, e wreszcie na pite, majowe zebranie Rady
zaproszono po raz pierwszy przedstawiciela Polski,

jako specjalnie interesowanej w tej sprawie.

Praca Ligi w zakresie higjeny wesza wic od

pocztku na dobr i obiecujc drog. Nacisk opinji,

zwaszcza tak wpywowej opinji angielskiej i konkretne

przepisy Paktu szy tutaj w tym samym kierunku.

Mniej pomylnie przedstawiaj si oczywicie te sprawy,

o których Pakt milczy, obejmujc je co najwyej ogóln
wzmiank o wszelkich biurach i komisjach. Tu na-

razi dziaa tylko gos opinji, zwizków nieurzdo-

wych, wychodzcy gównie z Belgji i Francji, iale ju
rozbrzmiewajcy coraz ogólniej i dononiej. S to

sprawy, nalece ju wycznie do ycia umysowego,
sprawy nauki i wychowania.

Ju na pierwszym zjedzie Stowarzysze, pracu-

jcych dla Ligi, pod koniec stycznia r. 1919, zanim

wic jeszcze opracowano projekt Paktu, zapady re-

zolucje, dajce ustanowienia midzynarodowej ko-

misji wychowania. Wniosek ten, podany przez przed-

stawicielk Ameryki, znalaz uzupenienie w dru-

gim, który podkreli konieczno wspódziaania re-

ligji (do czego jeszcze wrócimy) i cia wychowawczych
dla cigoci postpu Ligi Narodów; rzucono nawet
myl, poczci ju urzeczywistnion w rónych kra-

jach, m. i. i u nas w Polsce, aby na uniwersytetach

odbyway si wykady o nowych problemach organi-

zacji wiata.

Pokrewn i uzupeniajc myl poruszy na obra-

dach samej komisji kongresowej delegat Belgji, min.

Hymans. Zaproponowa bowiem, aby Pakt odrazu

ustanowi komisj dla bada naukowych. Wobec na-
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wau pilniejszych zagadnie wniosku tego nie zaat-

wiono ; zwrócono tylko uwag na istniejcy ju w Rzy-

mie midzynarodowy instytut rolnictwa, któryby przy

stworzeniu takiej organizacji naleao uwzgldni.
Rzecz jasna jednak, e takich instytutów naukowych—
a to nawet bez przymieszki celów praktyczno-gospo-

darczych — jest tak dugi szereg, e dowodzi to chyba

najlepiej wanoci tej potrzeby, a zarazem koniecz-

nos'ci pewnej systematycznej koordynacji.

Mimo to jednak i mimo e przy przewanej czci
delegacyj kongresowych istniay, jako niezbdne organy,

naukowe biura i komisje, atmosfera na konferencji po-

kojowej nie sprzyjaa takim napozór teoretycznym

tylko planom i przedsiwziciom. Nawet drugi zjazd

Stowarzysze, w marcu 1919 r. podkreli tylko ko-

nieczno bada statystycznych dla celów ekonomicz-

nych. Na t te tylko, najbardziej praktyczn stron
zagadnienia zwrócono uwag przy pocztkowych pra-

cach Sekretarjatu Ligi. Zorganizowanie jego bibljo-

teki, któreby si rzeczy zwrócio uwag na pewne
zagadnienia naukowe, pozostao narazie w skrom-

nych zawizkach, chociaby dla braku ustalonej sie-

dziby.

Stanowczy krok naprzód przyniós dopiero trzeci

Zjazd Stowarzysze w grudniu 1919 r. Chocia rezo-

lucje, zgoszone przez poszczególne Towarzystwa,

sprawy tej wcale nie poruszay, ze wspólnych obrad

wyoni si wniosek, jednomylnie przyjty, aby obok

organizacyj midzynarodowych dla higjeny i handlu

da te takiej samej dla wychowania i nauki. Wnio-

sek ten uzasadni znany pacyfista belgijski Paul Otlet,

który ju przedtem wielokrotnie zwraca uwag na t
potrzeb; zapoznawszy si z ni jako sekretarz gene-

ralny Unji wielkich stowarzysze midzynarodowych,
jak równie i przez prac w Instytucie Bibljograficz-
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nym, naszkicowa te w ogólnych zarysach bardzo
daleko idce projekty w tej mierze.

Z wnioskiem tym czy si drugi, referowany
przez F. Buisson, jednego z przedstawicieli Francji,

gdzie najwybitniejsze umysy zajmuj si zagadnieniem

zblienia narodów w dziedzinie nauki i pracy umyso-
wej wogóle. Wniosek ten podkres'li specjalnie po-

trzeb reformy wychowania w duchu zasad Ligi Na-
rodów, która w tym celu powinna ustali pewne mi-

nimalne wymagania, stworzy sobie odpowiednie organy
i propagand, zaj si wymian uczniów i nauczycieli

i t. d. Oczywicie wszystkie te myli dayby si urzeczy-

wistni w obrbie organizacji ogólnej, projektowanej

w pierwszym wniosku.

Zainteresowanie si t spraw odtd niewtpliwie

wzroso. Zamiast mnoy w dalszym cigu lune lub

specjalne midzynarodowe instytuty i zwizki naukowe,
których chociaby zaraz w pierwszym roku powojen-

nym tyle powstao, z Unj Akademij na czele, zaczto
si zastanawia nad konkretnemi próbami zastosowa-

nia przepisów organizacji pracy dla analogicznej orga-

nizacji ycia umysowego. Ju z rozlegoci i róno-
rodnoci tej dziedziny, do której susznie si wcza
take literatur i sztuk, wynika potrzeba szybkich

i usilnych stara na tern polu. Ale wypywa ona i z tego,

e mao jest nadziei, aby — narazie przynajmniej —
zajy si t spraw urzdowe wadze Ligi. Zmuszone
zwróci si nasamprzód do tych, zreszt i tak bar-

dzo licznych zada, które Pakt wyraz'nie na nie nao-

y, pochonite sprawami politycznemi i ekonomicz-

nemi i w nich te najbardziej kompetentne, organy te

niewtpliwie pozostawi cay ten problem inicjaty-
wie spoecznej i fachowej. Nigdzie moe
rola pomocnicza nieurzdowych stowarzysze,

pracujcych dla Ligi, nie bdzie waniejsz i bardziej

podan.
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Podan dlatego, bo byoby bardzo poaowania

godnem, gdyby chocia tylko przez pewien czas umy-

sowe podstawy Ligi Narodów zostay zaniedbane.

Bdnem jest bowiem mniemanie, jakoby tu chodzio

tylko o postp teoretycznej wiedzy i umiejtnoci, cho
przecie i to nie moe by zlekcewaone. Przeciwnie,

midzynarodowa organizacja naukowa, bezporednio

suca nauce samej, jej potrzebom systematyzacji,

syntezy i popularyzacji, bezporednio staaby si nie-

ocenion wprost pomoc dla krzewienia zasad Ligi

przez zblienie narodów.

Jeeli chodzi o sam spraw wychowania, to

nie potrzeba chyba bliszego uzasadnienia. Wszak
wanie ono, jeli jest faszywie pojte, zaszczepia ju
w modociane serca lepy szowinizm, nienawi do

innych narodów, zowrogi kompromis midzy suro-

wemi zasadami etycznemi w stosunkach prywatnych

a amoralnoci w stosunkach midzy pastwami i na-

rodami. Bezkrytyczny kult siy ma tutaj swoje naj-

niebezpieczniejsze ródo.
Z reform w tym kierunku czyoby si uatwie-

nie wymiany profesorów i studjów zagranicznych przez

konwencje midzynarodowe; zwalczanie za propa-

gandy nacjonalistycznej, dochodzcej nieraz a do

oszczerstwa, naleaoby stopniowo rozszerzy na pu-

blicystyk i pras.
Byyby to zreszt jedyne draliwe strony midzy-

narodowej organizacji ycia intelektualnego. Poza

tem bowiem, w przeciwiestwie do wszystkich niemal

innych organizacyj, zwizanych z Lig, ona nietyle

potrzebowaaby usuwa, co narody dzieli, ile uwy-
datnia i oywia, co jeczy. Przekony-

wamy si o tem zwaszcza, gdy od spraw wychowania

przechodzimy do sfery n a u k i, w gbszem tego sowa
znaczeniu.
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Mimo naduywania bada i odkry naukowych
do celów walki i zniszczenia, jak to widzielimy w woj-

nie wiatowej, kada praca umysowa ju jako taka,

rozszerzajc widnokrgi, zmuszajc do korzystania

z dorobku innych narodów, odsaniajc wieczne prawdy
poza codzienn maostkowoci, toruje drog do ogólno-

ludzkiego zrozumienia i porozumienia. Ale zwaszcza
cay olbrzymi dzia wiedzy, który niedarmo nazywa si
humanistycznym, moe i powinien odegra pierw-

szorzdn rol w pojednaniu narodów.

Na dnie kadego sporn tkwi niemal zawsze jedno

wielkie nieporozumienie, które prawda objektywna

mogaby wyjani i usun, gdyby mu nie pozwolono
roznieci namitnoci, zanim si siga do jej argumen-

tów. Susznie wedug samego Paktu Ligi kad akcj
poredniczc ma poprzedzi zbadanie faktycznej

strony zatargu. Lecz czy nie byoby lepiej, gdyby te

fakty byy ustalone i powszechnie znane, zanim zatarg

powsta? Czemu wtedy dopiero roztrzsa si pre-

tensje historyczne, potrzeby geograficzne, stosunki na-

rodowociowe, kiedy w wirze sporu ju tak trudno

o objektywne dane?

Niezmiernie pouczajcem jest pod tym wzgldem
dowiadczenie konferencji paryskiej. Nie

brako na niej szczerej i dobrej woli objektywnego

zbadania faktów metod naukow i oparcia decyzji na

wynikach takiego badania. Z koniecznoci jednak ba-

dano tylko takie kwestje, które byy przedmiotem naj-

zacitszych zatargów; materja dostarczany przez in-

teresowane strony, mia charakter propagandowy i po-

lemiczny, ci za, którzy mieU spór rozstrzygn, tak

mao byli do tego przygotowani, nie syszawszy nie-

raz nawet przedtem o spornej ziemi lub miecie, e
mimo znacznych wysików nie byli w stanie wyrobi
sobie cakiem jasnego, samodzielnego pogldu. Wsku-
tek tego nauka nie moga jeszcze speni tej powa-
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nej roli, któr jej przeznaczano, a na decyzje wpy-
way zwykle wzgldy polityczne, lekcewace sprzeczne

i tak argumenty rzeczowe.

Liga Narodów, która obja niewdziczny spadek

po konferencji pokojowej, nie powinna popa w po-

dobny bd. Majc przed sob trudniejsze i szersze

jeszcze zadania, bo wszystkie kwestje, których przesz-

o, nie zdoaa rozwiza, i wszystkie, które wysunie

przyszo, powinna od pocztku mie do rozporz-

dzenia peny materja naukowy dla kadego zagadnie-

nia. To za bdzie moliwem tylko wtedy, gdy w wiel-

kiej organizacji bada naukowych na tych wanie po-

lach, które tu wchodz w rachub, a wic historji

i prawa, geografji i etnografji, przygotuje sobie jak

gdyby jedn olbrzymi encyklopedj wiata, do

której w razie potrzeby jej organy polityczne i s-
dowe bd sigay po gotow zawsze i bezstronnie

opracowan odpowied. W razach za, gdyby nie wy-

starczyo, co zgóry bdzie przygotowane, znajdzie

si wród wspópracowników tej organizacji najbardziej

zaufania godnych i kompetentnych rzeczoznawców dla

dalszego zgbienia rzeczy. Wtedy tylko wyroki roz-

jemcze i „polecenia" Ligi bd miay za sob cay auto-

rytet prawdy i gruntownoci, jaki tylko nauka da moe.
Ale projektowana organizacja przyniosaby inn

jeszcze, nieocenion korzy. Badajc nie tylko to, co

jest lub bdzie spornem midzy narodami, lecz cao-

ksztat ich kultury w historycznym rozwoju i w stanie

obecnym, stwierdzi i odsoni si, ile obok sporadycz-

nych momentów spornych jest czynników wspólnych

midzy narodami, wspólnych podstaw cywilizacji, wspól-

nych potrzeb i celów przyszoci. Wykae si przemija-

jce znaczenie tego, co w chwilach zatargu podnieca

umysy i wydaje si kwestj ycia lub mierci, a przeciw-

stawi mu trwae wartoci pozytywne, które przynosi

wszystkim narodom razem wzitym prawdziwy postp



— 161 —
cywilizacyjny kadego zosobna. Co najwaniejsze

za, dziki sieci zorganizowanych bada midzynaro-
dowych, kady naród bdzie naprawd zna narody

nne, bez potrzeby haahwej propagandy z ich strony.

Dziki równomiernoci i systematycznoci studjów b-
dzie zna syntez ich ducha, powag ich tradycji, urok

ich ziemi, pikno ich literatury i sztuki ; zrozumie, dla-

czego to wszystko tak silnie przemawia do umysów
i serc danego narodu obcego. Wtedy wreszcie znik-

nie ów smutny przeytek poj staroytnych, wedug
którego i dzi jeszcze to co obce wydaje si zarazem
niezrozumiae i wrogie.

Z biegiem czasu bdzie mona pój jeszcze o krok

dalej. Wanie z terytorjów mieszanych pod wzgl-
dem narodowociowym, które dotychczas byy polem

najzacitszyeh wani danych narodów, bdzie mona
uczyni wspólne warsztaty pracy, gdzie moliwo
szczególnie gruntownego zapoznania si wzajemnego
i wspódziaania rónych kultur pozwoli im uzupeni
si nawzajem i stworzy ogniwo midzy ssiadujcemi
narodami, bez wzgldu na to, komu na obszarze mie-

szanym przypadnie suwerenno pastwowa. Monaby
do tego doprowadzi, urzdzajc w centrach takich

terytorjów wspólne dla obu narodów dwujzyczne za-

kady pracy umysowej. Specjalne placówki badawczo-

wychowawcze powinny te powsta w tych nierozwi-

nitych jeszcze krajach, które podlega bd zarz-

dowi przez mandatarjusza Ligi.

Nie gubic si jednak w tych miaych projektach

dalszf
j
przyszoci, warto nakreli cho w gównych

zarysach plan samej organizacji centralnej, któraby

moga by odrazu stworzon. Zgodnie z ogólnym
schematem skadaaby si z Konferencji, Rady i Biura,

z pewnemi tylko modyfikacjami.

Konferencje suyy by z jednej strony do opra-

cowywania konwencyj midzynarodowych w sprawach

Liga Narodów. * 1
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nauki i wychowania, podobne pod tym wzgldem do kon-

ferencji pracy, a z drugiej strony do omówienia naj-

ogólniejszych zagadnie wiedzy i twórczoci ludzkiej,

reasumujc jak gdyby wyniki kongresów naukowych,
urzdzanych przez specjalistów, sprzgajc wyspecja-

lizowane kierunki pracy umysowej do wspólnej sluby
wielkich celów cywilizacyjnych i stawiajc przed niemi

nowe zagadnienia- Przedstawicielami za poszczegól-

nych narodów powinni by nie tylko delegaci rzdów,
np. ministerjów owiaty, lecz take wysacy instytucyj

naukowych i wychowawczych, oraz stowarzysze pra-

cowników umysowych.
Staej Radzie przypadoby podwójne zadanie

przygotowywania prac Konferencji i nadzoru nad pra-

cami Biura. Skad jej wtedy mógby by najodpo-

wiedniejszym, gdyby kade pastwo zorganizowao
przy swem przedstawicielstwie w siedzibie L'gi swoje

narodowe biuro naukowe, którego stay kierunek

wszedby do midzynarodowej Rady naukowej, wspó-
pracowników za dostarczaliby zmieniajcy si kolejno

rzeczoznawcy. Tym ostatnim, jak zaraz zobaczymy,
przypadoby jedno jeszcze bardzo wane zadanie.

W Biurze midzynarodowe m dla spraw
nauki skupiaby si naczelna administracja tych wszyst-

kich centralnych urzdów naukowych, które powinny si
znajdowa w siedzibie Ligr Narodów w mniej lub wicej
cisym zwizku z jej Sekretarjatem. Tych instytucyj

nasuwa si cay szereg, który oczywicie uzupeniaby
si w miar rozwoju caej organizacji. W pocztku byo-
by potrzebnem midzynarodowe biuro informacyj
naukowych, któreby ledzio ruch umysowy caego
wiata, a Sekretarjatowi Ligi niezmiernie uatwioby
bardzo szerokie zadania informacyjne, wspomniane
w 24-ym artykule Paktu; rzecz jasna, e i poza tem

powinno by najogólniej dostpne. Niezbdnem okae
si te zorganizowanie na jak najszersz skal bibijo-
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teki i archiwum Ligi Narodów, dla których wa-
nie w ramach ogólnej organizacji naukowej byoby
najwaciwsze miejsce. Bibljoteka miaaby dzia za-

gadnie midzynarodowych i osobne dziay dla po-

szczególnych narodów, nad których skompletowaniem
czuwayby one same

;
podanem byoby zczenie tego

ksigozbioru z instytutem bibljograficznym, któryby
dostarcza wiadomoci o wszystkich nieposiadanych

przez sam bibljotek publikacjach i o miejscach, gdzie

je mona znale; do archiwum za przechodziyby
wszystkie zaatwione akty Sekretarjatu Ligi. Rycho
te wyoni si potrzeba podjcia publikacyj z ra-

mienia Ligi, których redakcja równie powinna
by zwizana z midzynarodow organizacj nauki.

Krótki dziennik urzdowy, obecnie wychodzcy w rzad-

kich odstpach czasu, moe si atwo bez tego obej;
ale wydawanie powanego pisma codziennego, biule-

tynu miesicznego i rocznika, broszur propagandowych
z ramienia samej Ligi, przegldu naukowego i osobnych
dzie o zagadnieniach ycia wiatowego, mogoby idei

Ligi odda niezmierne usugi, musiaoby za by sku-

pione przy jednym, fachowo przygotowanym warszta-

cie pracy. Wreszcie ukoronowaniem caego dziea
byby uniwersytet midzynarodowy, któremu
biura naukowe poszczególnych narodów dostarczy-

yby zmieniajcych si perjodycznie profesorów.

Nie poruszamy ju szeregu dalszych projektów,

poczci nawet ju realizowanych, jak muzeum midzy-
narodowego i wszechwiatowej kasy pomocy naukowej,

które cz si organicznie z naszkicowanym tu

planem ogólnym. Jedno tylko pragniemy podnie na

kocu. Przy tem rozszerzeniu Ligi Narodów na ol-

brzymie pola pracy umysowej, gdzie tyle zalee b-
dzie od inicjatywy poszczególnych narodów i zrzesze
spoecznych, otwieraj si ^niezmiernie wdziczne za-

dania wanie dla Polski. Wszak ona, pozbawiona
11*
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tak dugo bytu pastwowego, musiaa z koniecznoci

pozosta w tyle za szcz^s'liwszemi narodami co do

wyrobienia politycznego, ale wanie w tym smutnym
i cikim czasie tak rozwina swoj nauk i literatur,

e miao moe stan do wiatowego wspózawodnic-
twa, wnoszc do niego samodzielne i nowe pierwiastki

twórcze.

Zamknicie.

Zamknicie Paktu tworzy artyku 26-ty o z m i a-

nach w jego postanowieniach. Poprawki takie wejd
w ycie, gdy zostan ratyfikowane przez wszystkich

czonków Ligi, którzy maj przedstawicieli w Radzie,

i przez wikszo Zgromadzenia. Czonek, który ta-

kiej poprawki nie przyjmuje, przestaje nalee do
Ligi.

Z tych przepisów wynika, e nieatwo bdzie
tak zmian przeprowadzi. Trudno bdzie o jedno-

mylno Rady, a w Zgromadzeniu nawet z oporem
mniejszoci trzeba bdzie powanie si liczy, skoro

jej przegosowanie moe grozi osabieniem Ligi przez

odpadniecie szeregu czonków. To te dzisiaj nawet

wród tych, którzy czuj niedostatki Paktu i pragn-
liby go udoskonali, przewaa pogld, e narazie

naley si trzyma tego co jest i nie wznieca trud-

noci przez danie zmian. Sama gitko i ogólniko-

wo wielu ustpów pozwala zreszt na pewien postp
faktyczny bez wprowadzania formalnych poprawek.

Zwaszcza Anglja, nie tylko urzdowe koa, ale nawet
szeroka opinja wród najgortszych zwolenników Ligi,

stoi na tem ostronem i wstrzemiliwem stanowisku.

Mimo to jednak mona przewidzie, e chocia
nie zaraz, jednakowo pewne przynajmniej zmiany
przyjd do skutku. Ich potrzeba, ju teraz widoczna,

w praktyce jeszcze lepiej najaw wyjdzie. Dlatego
nie mona si te dziwi, e w niektórych krajach, np.
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we Francji, prowadzi si ca kampanj w sprawie

zmian, które si wydaj szczególnie wane i pilne.

Takich zmian i mymy w poprzednich rozdziaach

wskazali cay szereg, starajc si wyczu, w jakim

kierunku pójdzie rozwój przyszoci. Ale nie mylimy
powraca tutaj do tych spostrzee i przewidywa
w szczegóach. Jeli Anglicy podnosz, e przyszo
Ligi bdzie zaleaa metyle od samych przepisów

Paktu, ile od ich praktycznego stosowania, to nam
niech wolno bdzie wyrazi podobn myl w innem

tylko ujciu. Nie forma bdzie rozstrzygaa o powo-

dzeniu i skutecznoci Ligi Narodów, lecz tre, któr
jej czonkowie w t form wlej.

W caem naszem przedstawieniu rzeczy nigdy

nie ukrywalimy wad i brauów Paktu. Nie zawaha-

limy si przed krytyk jego niecisoci i oportuni-

stycznych niedomówie, poziomych nieraz i strc nnych po-

budek, które zaciyy ju nad genez niektórych prze-

pisów i, zanim jeszcze Liga wesza w ycie, pozwoliy

naduywa jej hase. Podnielimy zarówno zbyt skwap-

liwe wyzyskanie przewagi wielkich mocarstw, jak i brak

stanowczoci w tem, czego ludzko najbardziej ocze-

kiwaa od Ligi, w wojnie z wojn.

Sdzimy jednak, e niemniej wyranie wystpiy
dwie cliarakterystyczne cechy Ligi w obecnem ju
stadjum rozwoju, które w adnym razie nie pozwalaj

jej zlekceway. Zakresem swoim, sigajcym daleko

poza bezporednie cele pacyfizmu, obejmuje ona ju dzi-

siaj wszystkie niemal wielkie sprawy ludzkoci, czynic

zado tak silnie odczuwanej potrzebie syntezy i orga-

nizacji. Mimo to za powstaa odrazu jako instytucja

nawskro realna, wprowadzajc do ycia mitjdzy-

narodowego nowe konkretne instytucje i organy o prak-
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tycznych celach, tak e niepodobna nie liczy si z ni.

Ju teraz, gdy jeszcze nie zwoano pierwszego Zgro-

madzenia, nie przeniesiono Sekretarjatu do staej sie-

dziby, zaledwo zapocztkowano prace nad stworzeniem

trybunau midzynarodowego, Liga coraz szersze roz-

tacza krgi dziaania, coraz goniej o niej na wiecie,

a jej Rada zastpuje stopniowo zanikajcy przeytek

konferencji pokojowej, t. zw. Rad Najwysz.
Ten szeroki zakres i realno Ligi wyniky gów-

nie z tego, e bya ona nieodzownie potrzebn.
Wojna wiatowa tak wykazaa krucho i niebezpie-

czestwo dawnego porzdku, e konieczn bya re-

forma stosunków midzynarodówkach od podstaw; ta

sama wojna wród krwawych zmaga si narodów tak

uwydatnia jednak i zacienia ich wzajemn zaleno
na caym obszarze kuli ziemskiej, e koniecznem byo
stworzenie wspólnych dla nich organów nawet w za-

kresie polityki; ta sama wreszcie wojna tyle nowych
zagadnie postawia na porzi^dku dziennym, e adna
jednorazowa konferencja pokojowa nie bya w stanie

ich zaatwi, lecz koniecznem byo jej przeduenie
w staych formach ustrojowych.

Innego sposobu zaspokojenia tych koniecznoci,

jak tylko przez Lig Narodów, nikt dotd nie potrafi

wskaza. Niewiadomo, czy ona okae si rodkiem
skutecznym, ale to ju dzisiaj mona uwaa za pewne,

e jest rodkiem jedynym. Jeeh ten zawiedzie,

wtedy narody naprawd bd skazane na to, aby mor-
dowa si nawzajem co pewien czas i niszczy bez-

mylnie wasny dorobek cywilizacyjny. To jest argu-

mentem nie do odparcia, jaki mona przytoczy na ko-

rzy Ligi Narodów. Któ bowiem chciaby wzi na
siebie potworn zaiste odpowiedzialno, e nawet nie

spróbowano na serjo jedynego moliwego rodka, któ-

ryby oszczdzi ludzkoci takich niewymownych cier-

pie i niepowetowanych szkód.
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Jakie maj argumenty przeciwne dwaj najniebez-

pieczniejsi wrogowie Ligi Narodów, którymi s scep-
tycyzm i egoizm narodowy? Sceptycyzm, który
tutaj jak i w wielu innych wypadkach jest waciwie
tylko kwestj mody i mioci wasnej, nie chccej si
narazi na zawód, przewiduje rzekomo, e cae przed-

siwzicie si nie uda, wic szkoda marnowa na nie

siy. Co innego znowu przepowiada egoizm naro-

dowy: sdzc wszystkich po sobie, nie wtpi, e idealne

hasa Ligi s tylko oson dla tych, którzy zapo-

moc Ligi, gdzie bd mieh przewag, chc osign
swoje samolubne cele, e wic Liga bdzie tylko inn
form nie wspópracownictwa, lecz bezskrupulatnego

wspózawodnictwa narodów; naley wic albo wogóle
zwalcza L'g, chociaby przez bierny opór, albo tei

pracowa w niej z t sam równie intencj wy-
walczenia sobie jak najwikszych korzyci ze szkod
innych.

Odpowiadamy na to bez wahania, e przewidy-

wania jednych i drugich mog si speni bardzo

atwo. Nie bdzie to jednak win Ligi, lecz win tych

dwóch wanie usposobie czy wiatopogldów, które

staralimy si scharakteryzowa. Liga musi si sta
czcz form bezsiln, jeli nikt w ni wierzy nie b-
dzie; musi ulec spaczeniu, jeli si w niej bdzie pra-

cowao obudnie i nieszczerze. Std jednak jasny wy-

pywa wniosek, e zwalcza trzeba nie Lig, lecz scep-

tycyzm i egoizm narodowy.

Innemi sowy, powodzenie Ligi i jej tre istotna

zalee bd od tego, jacy bd ludzie, którzy ten je-

dyny rodek ratunku dla skoatanej ludzkoci wezm
w swe rce, jak równie i od tego, jakie mie bd
poparcie w spoeczestwach. Problem Ligi Narodów,

w swem najgbszem, najistotniejszem znaczeniu, nie

jest wic ani zagadnieniem prawniczem, ani historycz-

nem, ani ekonomicznem, jakby si na pierwszy rzut
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oka zdawa mogo, lecz przedewszystkiem zagad-
nieniem etycznem.

Przy utworzeniu Ligi wspódziaay take pobudki

etyczne ze wzgldami oportunistycznemi na dotych-

czasow nieufao w stosunkach midzynarodowych
i na interes kilku zwyciskich mocarstw. Wynik std
kompromis, a rozstrzygnicie, czem naprawd bdzie
L'ga, zostao odroczonem. Decyzja ta nie jest jeszcze

przesdzon w adnym kierunku. Wszak skad oso-

bisty Rady jeszcze si nie ustali, adnych delegatów

do Zgromadzenia nie mianowano jeszcze, personel Se-

kretarjatu dopiero si uzupenia, a urzdy sdowe Ligi

dugo jeszcze nie bd obsadzone. Praca za uwia-
damiajca w szerokich koach wszystkich narodów
równie dopiero si rozpocza, gdy w cigu roku
nie przerobi si przecie ideologji miljonów, a o to

ostatecznie chodzi.

Decyzja wtedy wypadnie pomylnie, jeli w coraz

to liczniejszych sumieniach odezwie si nakaz ka-
tegoryczny, którym si kierowa Kant, gdy chcia
wskaza drog „do wiecznego pokoju", nakaz moralny,

e jest to bezwarunkowym obowizkiem, aby kady
dopomóg w miar si, skoro wyraniej ni kiedykol-

wiek wahaj si losy wiata. Mimo skromnych i wa-
dliwych napozór pocztków dokonano ju niezmiernie

wiele. Przedewszystkiem ruszono wielk spraw z mar-

twego punktu, na którym czekaa przez wieki, a
wreszcie uczyni si przynajmniej prób wprowadzenia

w ycie teoretycznych dotd tylko prt jektów pokojo-

wej i sprawiedliwej organizacji wiata. Nastpnie ju
w pierwszym zarysie tej organizacji przez mrok prze-

sdów i niekonsekwencyj przebijaj si jednak zote
myH przyszoci, jak gdyby kamienie wgielne osta-

tecznej budowy. Wreszcie we wszystkich niemal kra-

jach starego i nowego wiata ju powstay coraz licz-

niejsze zastpy, które t przysz budow maj przed
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oczyma i wszystko czyni, aby obecne ksztaty do

niej upodobni.

Mówilimy, e kaidy ma dopomóc w miar si,

e do apelu stanli czonkowie najróniejszych naro-

dów a nawet ras. Chodzi bowiem o spraw ogólno-

ludzk, o taki nakaz etyczny, który bez wzgldu na
rónice teoryj i praktyk moralnych do kadego serca

czowieczego przemawia powinien.

Zestroia je jak nigdy w dziejach, jedna sia prze-

potna, przez wszystkich jednakowo odczuwana, dla

wszystkich równie zrozumiaa w swej grozie i maje-

stacie. Si t jest cierpienie.

Wielka wojna wzniosa mu jeden olbrzymi tron

od ruin kwitncych miast nad Somme' i Aisne' a
do wyrnitych wiosek Armenii; od fal oceanu, pogr-
ajcych ofiary odzi podwodnych, a do szczytów

Alp, które patrzyy na krew, plamic ich dziewicze

niegi, i nigdy jeszcze niewidziane zapasy w cichych

przestworach ponad niemi. Nie bya to ju epopeja

rycerskich bojów redniowiecza lub orów napoleoskich,

lecz cicha mka rowów strzeleckich, obozów koncen-

tracyjnych, godu kobiet i dzieci, tortur bolszewickich.

A to wszystko nastpio po najwspanialszym na-

pozór rozkwicie cywilizacji, tak powierzchownej, jak

si okazao, tak pozbawionej mocnych podstaw mo-
ralnych, e w jednej chwili ustpowaa zdziczeniu,

któregoby si nie powstydziy ludy pierwotne, i stpieniu

zmysu etycznego, którego nawet pokój nie zdoa
ju powstrzyma.

Musiao to obudzi we wszystkich mylcych jed-

nostkach uczucie strachu, nie o wasne ju ycie
lub mienie, lecz o przyszo rodzaju ludzkiego,

o wszystko, co dotd wród bólów i niebezpieczestw

ycia uwaano za stae czynniki adu i dobrobytu,

pikna i szczcia. Na Zachodzie i na Wschodzie za-
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czy si wali trony, które oszukanym tumom zdaway
si do niedawna oparte na b( jani Boej, a gdy te

tumy gdziekolwiek dochodziy do wadzy, naduyy jej

odrazu, tak samo jak wynioli poprzednicy, do gwatu
i wyzysku. Gdzie nawet ju umilky dziaa, tam przez

to nie ustpiy jeszcze droyzna i niepokój, wzniecony
przez ogólnyzamt poj<, spoecznych, a nad olbrzymiemi

przestworami Europy pieko bolszewickie, wbrew poko-

jowi powszechnemu, dalej szaleje i nowe wojny podzi.

Z nich i z niezliczonych niezaiatwionych spraw spornych

nowa wynikn moe wojna wiatowa, która poprzedni
jeszcze przewyszy okropnoci. Gdy bowiem usta
wszelki postp inny, nie wstrzymao si ani na chwil
doskonalenie rodków zniszczenia.

We wszystkich jednak sercach, które jeszcze nie

zamary dla dawnych ideaów, obok poczucia strachu

musi si zbudzi niemniej silnie inne jeszcze uczucie

na widok wstrzsajcego dramatu ludzkoci. Uczuciem
tem jest lito. Ona jedna moe okupia, skuteczniej

od porywów bohaterstwa, ogrom moralnego za, które

przeszo przez wiat. Okupia zbrodnie wojny, okupi

moe omyki pokoju.

Ale wtedy lito ta nie moe ju pozosta zam-

knit w murach szpitalnych, nato tylko leczc rany,

aby armatom nowego nie brako pokarmu. Nie moe
si ogranicza do datku pieninego, którego warto
zmaleje ju w dzie po odebraniu. Musi zaradzi zemu
zamiast agodzi jfgo skutki, musi przeksztaci wiat
zamiast tylko przedua jego wytrzymao na mk.

Czy ona moe si zawaha, wid?c przed sob
chociaby moliwo takiego przeksztacenia, chociaby
zamglony pocztek nowych dróg? Nie zatrzyma jej

myl drczca, e i ten wysiek moe pój na marne,

bo stokro boleniejsz byaby póniej myl inna, e
nie dwigna go garstka ludzi dobrej woli, poniewa
im zabrako ogólnej pomocy.
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Kogo okrutny los wojenny we wasne serce ugo-

dzi, ten podwójnie musi zrozumie, e wszystko naley
uczyni, aby go innym zaoszczdzi. Kto tylko zdaa,

jako widz zdumiony, patrzy na orgj szalon, na tym
podwójny spoczywa obowizek, aby bardziej dotknitym
uatwi prac wielkiej odbudowy i przebudowy.

Prac t rozpocza miao, wbrew sceptykom

i krytykom. Liga Narodów. Dla caej ludzkoci staa
si symbolem nowych obowizków, ródem nowycli

uczu, przenikajcych do gbi kadego, którego do-

tkno ich tchnienie. Ale na szczcie ta praca nie

zaczyna si w próni, i dawne stulecia, chocia si
zapady w krwawym kryzysie, przecie pozostawiy
ludzkoci ideay niezniszczalne, inne obowizki, które

istnie nie przestay i nie przestan, inne jeszcze uczucia

wzniose i szlachetne, które wanie przeszy sw prób
ogniow. Jaki wic bdzie stosunek najcenniejszej

spucizny dawnego wiata do tego, co sta si powinno
ide przewodni wiata nowego?

W pierwszej chwili ta wielka idea ogólno-ludzka

moe si wydawa sprzeczn z jednym przekazanym
przez przeszo pierwiastkiem, szczególnie szanownym
i drogim. Jest nim idea narodowa, mio wasnej
Ojczyzny. Dla nas Polaków, którzymy poprostu yli

dotd uczuciem narodowem, dla których patrjotyzm

jest szczytem wszelkiego ziemskiego ideau, stosunek

obu tych idei jest zagadnieniem pierwszorzdnem. Od-

powied na nie rozstrzygnie o naszym, polskim sto-

sunku do wszystkiego, co zawiera w sobie haso Ligi

Narodów.
Otó nasamprzód musimy sobie uwiadomi, e jak

jedna tylko jest prawda, tak wogóle ideay, naprawd
zasugujce na to miano, nie mog by sprzeczne po-

midzy sob. Jak uczucie rodzinne nie sprzeciwia si
narodowemu, tak i to ostatnie nie sprzeciwia si soli-

darnoci ogólno- ludzkiej. Dobro ludzkoci nie jest niczem
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innem jak sum dobra wszystkich narodów i naodwrót
samo na wszystkie s\ rozkada. Std pracujc dla

jednego, zarazem drugie si^ pomnaa.

Naley si tylko porozumie co do tego, czem jest

dobro ludzkoci i czem jest dobro narodu. Pierwsze

nie polega na zatarciu wszelkich rónic w jej obrbie,

jak sia pastwa wcale nie polega na bezwzgldnej
centralizacji. Przeciwnie, potga cywilizacji tkwi w jej

rónorodnoci, pikno wiata w rozmaitoci, a harmonja
idealna z rónych wanie pierwiastków si skada.

Tylko absurd komunizmu widzi braterstwo narodów
w tem, e narody wogóle przestayby istnie jako takie.

Samo pojcie pokoju na tem polega, ie róne istniej

czynniki, które jednak ze sob si godz.

A dobro narodu ? Nie jest niem wywyszenie si
ze szkod innych, po czem nastpuje nieunikniona fala

upadku. Nie jest ponienie ssiadów, których rozstrój

odbija si prdzej czy póniej na narodzie zwyciskim.

Nie jest wreszcie podbój, który tylko wprowadza do

stworzonego w ten sposób pastwa czynniki niezado-

wolenia i osabienia w przyszoci. Dobrem narodu

jest natomiast wolno wród innych narodów wolnych

i rozkwit wród równie szczliwych, a std nieza-

wistnych ssiadów, przodowanie innym w tem tylko, co

jest trwa zasug dziejow w oczach caego wiata,

przyczynkiem indywidualnym do postpu ogólnego.

Samochwalcz przesad byoby twierdzi, ie naród

polski zawsze trzyma si konsekwentnie tych wzniosych

zasad. Ale zgodnie z prawd historyczn mona pod-

nie, e stosowa je czciej od wielu innych narodów,

a to wanie w czasach najpomylniejszych i naj-

wietniejszych. Zwaszcza za niezaprzeczonem jest, e
nigdzie tych hase nie wyraano wczeniej, czciej

i wyraniej, a stay si podstaw specyficznie
narodowego pogldu na dzieje.

I
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Podwójn pod tym wzgldem Polska przesza
szko, najpierw w szczciu, potem w nieszczciu.

Za pierwszym razem, w zotych wiekach swej historji

zoya wyznanie wiary narodowej w idei jagielloskiej,

przez usta królowej Jadwigi i Pawa Wodkowica,
królów Zygmuntów i ich hetmanów. Po raz drugi,

w wieku klski, t sam poprzez stulecia wiar, ten

sam, wysubtelniony boleci pogld na wiat po-

wiadczya w swej poezji romantycznej i filozofji na-

rodowej.

Wytykano jej chorobliwe napicie, które dopro-

wadzio a do zudze mesjanizmu polskiego, a jednak

ta szkoa polskiego idealizmu szczliwie przeprowadzia

dusz narodow przez okres najciszych prób, pokus

i mczestwa. Ona, a nie trzewe, lecz wcale nie specy-

ficznie polskie nauki pozytywizmu i realizmu w myli
i czynie politycznym, wsawiy imi Polski w wiecie,

gdy wymazane byo z karty Europy. T ideologj

krzepilimy si w dniach niedoli, z niej dzi moemy by
dumni w dniach zwycistwa.

Ale dumni tylko pod warunkiem, e jej pozosta-

niemy wierni. Jak my, badajc dzieje przodków naszych,

szukamy ich i z zadowoleniem znajdujemy wszdzie,

gdzie chodzio o wolno i suszn spraw, o wielkie

porywy narodów, tak samo przysze pokolenia nas
szuka bd w dziejach najwikszych, najgórniejszych

wysików naszych dni. Z odlegoci wieków znikn
z przed oczu skazy w budowie Ligi Narodów, a wieci
bdzie jej czysta idea. Czy chcielibymy, aby wtedy

ze zdziwieniem si pytano : gdzie wtedy b>la Polska,

ów symbol ostatecznego triumfu prawa nad si ? Jeli

nie uczucie ludzkie, to sama duma narodowa niechaj

nam nie pozwoli sta zdaa, a sumienie narodowe niech

nam nie pozwoli obciy si odpowiedzialnoci za

krew przyszych wojen, której przelaniu nie staralimy

si zapobiec.
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Obowizek Polaka godzi si wic, jak wszdzie
tak i tutaj, z obowizkiem czowieka i raczej go jeszcze

podkrela. Ale nie do na tern. Tradycja przeszoci,

z której postp przyszoci wyró musi, przekazaa
nam inny jeszcze — obok narodowego — idea, wyszy
ponad wszystkie inne pierwiastkiem wiecznoci i nad-

przyrodzonoci, idea religijny.
Oto przesiliy si w cierpieniu uczucia ludzkie,

i zwyke sowa litoci stay si jak gdyby zdawkow
monet. Oto triumf sprawy narodowej wydaje si
zbyt ciko okupiony krwi i zami, a za mao zasug
wasn. Wtedy przez pobojowiska wszechwiatowej
zbrodni i ndzy idzie posta Chrystusowa i u krzya
grobów onierskich powtarza swoj nadziemsk nauk
o ukrytym sensie wszelkiego cierpienia i ofiary. Cichy

a wymowny pynie Jego gos z ciemni zhabionych
kocioów, wznosi si ponad protesty bluiierstwa i za-

przeczenia i powtarza dobr nowin : Pokój Mój
daj wam. Pokój ludzi dobrej woli, który dziery

miecz tylko dla odparcia za, pokój, którego szukajc,

zdobywa si miano synów Boych.
Nauka Jego, nauka mioci i przebaczenia, nie zna

kompromisów. Tylko ludzka sabo i niekonsekwencja

moga równoczenie stosowa j w yciu prywatnem,

a gwaci bez wahania w stosunkach midzy narodami.

Przypowie o miosiernym Samarytaninie przebrzmie-

wata bezskutecznie napozór, a jednak wreszcie po

20-tu wiekach ludzko zdaje si powoli uwiadamia
sobie objawion wówczas prawd, e i wróg nasz

jest naszym blinim.

Nie moe ulega wtpliwoci, ie zasady Ligi Na-

rodów nie s niczem innem, jak zasadami chrystjanizmu,

zastosowanemi do ycia midzynarodowego. Unikano

dotd stwierdzenia tego faktu, unikano zwaszcza, gdy

Lig tworzono. My jednak, chrzecijanie, nie pytajmy si

o sowa, lecz o rzecz. Gdyby nas zabrako przy tem
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dziele, gdyby tylko niewiadomie urz3czywistnialy si
tutaj postulaty chrystjanizmu, to cisza na jego wy-

znawców spadaby odpowiedzialao, anieli za od-

mówienie pokarmu godnym i napoju pragncym, za

obelg rzucon bliniemu.

Wprowadzenie czynnika religijnego do idei Ligi

Narodów moe jej zapewni zwycistwo. Wzmocni jej

bojowników ilociowo i jakociowo. Ilociowo, bo wtedy

trafi ona wszdzie, gdzie nie zagasa dawna wiara,

i serca paaj pragnieniem zastosowania jej nakazów.

Jakociowo za, bo nikt nie stanie do pracy z tak si
przekonania i czystoci intencyj, jak ci, co wierzy
bd, e przez to peni sub Bo i przybliaj

przyjcie Królestwa Jego.

Moe to przeway szal przeznacze, a tem samem
wszelkie pod tym wzgldem zaniedbanie moe spowo-

dowa nieudanie si ca''go dziea. Ale moe te spo-

wodowa co innego. Moe wtedy pokój da nam
wiat, lecz wiat bez Boga. Byby to naj-

wikszy triurnf wszystkich wrogów krzya, haso od-

stpstwa dla zwtpiaych i obojtnych, odroczenie

zwycistwa Galilejczyka do ostatecznego dnia. Nie-

bezpieczestwo to istnieje, a gdyby si spenio, to i za

to odpowiedzialno na nasby spa musiaa.

Ale jeszcze nie min czas! Jeszcze ci, którzy od

niedawna Królow Niebios i Królow Korony Polskiej

nazywaj take Królow Pokoju, mog stan w nie-

licznych dotd szeregach oddanych bojowników za

spraw pokoju, opartego na sprawiedliwoci dziejowej.

Wtedy szlachetne uczucia humanitarne, które s bez-

poredni pobudk caej akcji, zgodne z dobrze pojtem

uczuciem narodowem, uwici i natchnie sw moc
uczucie religijne i wyrastajce ze niewzruszone prze-

konanie.

Cierpienia wojny wiatowej, szczególne cierpienia

Polski w tej wojnie i w caem stuleciu, które j przy-
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gotowao, bd moe t krwaw ofiar, która ubaga
bogosawiestwo Boe dla — bodaj czy nie ostatniej —
próby ratunku dla wiata. Niezmierna sia moralna,

która z tej nadziei wyrasta, moe zastpi wszelkie

niedostatki przedsiwzicia, race, jeli si próbuje

spojrze na Pakt przez „mdrca szkieko", — znikajce
wobec majestatu idei, jeli si w niej widzi odblask

wiekuistego dobra i prób spenienia woli Boej.



TRAKTAT
midzy

Gównemi Mocarstwami sprzymierzonemi

i stowarzyszonemi

a

POLSK
podpisany w Wersalu 28 czerwca 1919 r.

Liga Narodów. '2





STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI, IMPERJUM
BRYTANII, FRANCJA, WOCHY i JAPONJA.

Gówne Mocarstwa sprzymierzone i stowarzyszone

z jednej strony,

i POLSKA
z drugiej strony.

Wobec tego e Mocarstwa sprzymierzone i sto-

warzyszone dziki powodzeniu swego ora przywróciy

Narodowi Polskiemu niepodlego, której by niespra-

wiedliwie pozbawiony;

Wobec tego e Rzd rosyjski odezw z 30 marca
roku 1917 zgodzi si na przywrócenie niepodlegego

Pastwa Polskiego;

e Pastwo Polskie, faktycznie sprawujce teraz

zwierzchnictwo nad czciami dawnego Cesarstwa

Rosyjskiego, zamieszkaemi w wikszoci przez Polaków?

ju zostao uznane przez Gówne Mocarstwa sprzymie-

rzone i stowarzyszone jako Pastwo zwierzchnicze

i niepodlege;

Wobec tego e na zasadzie Traktatu Pokoju,

zawartego z Niemcami przez Mocarstwa sprzymierzone

i stowarzyszone, Traktatu podpisanego przez Polsk,

niektóre terytorja dawnego Cesarstwa Niemieckiego

bd wcielone do terytorjum Polski;

e wedug brzmienia wspomnianego Traktatu

Pokoju granice Polski, które w nim jeszcze nie zostay
12*
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ustalone, maj by wyznaczone póniej przez Gówne
Mocarstwa sprzymierzone i stowarzyszone;

Stany Zjednoczone Ameryki, Imperjum W. Brytanji,

Francja, Wiochy i Japonja z jednej strony, potwier-

dzajc swe uznanie Pastwa Polskiego, ustanowionego

we wspomnianych granicach, jako czonka rodz'ny

narodów zwierzchniczego i niepodlegego, oraz chcc
zapewni wykonanie artykuu 93 wspomnianego Traktatu

Pokoju z Niemcami;

Z drugiej strony Polska, pragnc przystosowa

swe urzdzenia do zasad wolnoci i sprawiedliwoci,

oraz da niezawodn rkojmi wszystkim mieszkacom
terytorjów, nad któremi obja zwierzchnictwo;

W tym celu WYSOKIE UKADAJCE SI
STRONY w osobie swych Przedstawicieh, którymi s:

zaPREZYDENTA STANÓW ZJEDNOCZONYCH
AMERYKI PÓNOCNEJ:

Wielmony Woodrow WILSON, PREZYDENT
STANÓW ZJEDNOCZONYCH - dziaajcy tak

w swojem wasnem imieniu, jak i z tytuu posiadanej

wadzy

;

Wielmony Robert LANSING, Sekretarz Stanu;

Wielmony Henryk WHITE, byy Ambasador
nadzwyczajny i upenomocniony Stanów Zjednoczonych

w Rzymie i w Paryu;

Jenera Tasker H. BLISS, Przedstawiciel Woj-
skowy Stanów Zjednoczonych w Najwyszej Radzie

Wojennej

;

za JEGO KRÓLEWSK MO KRÓLA ZJE-

DNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRY-
TANU I IRLANDJI I TERYTORIÓW BRYTYJSKICH
POZA MORZAMI, CESARZA INDYJ:
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Janie Wielmony David LLOYD GEORGE, M. P.,

Pierwszy Lord Skarbu i Pierwszy Minister;

Janie Wielmuny Andrew BONAR LAW, M. P.,

Lord Pieczci Prywatnej;

Janie Wielmony Wicehrabia MILNER, G. C,
G. C M. G., Sekretarz Stanu dla Kolonji;

lame Wielmony Arthur James BALFOUR,
O. M. M. P., Sekretarz Stanu dla Spraw Zagranicznych;

Janie Wielmony George Nicoll BARNES, M. P.,

Minister bez teki.

Oraz

:

za DOMINIUM KANADY:
Wielmony Pan Charles Joseph DOHERTY

Minister Sprawiedliwoci

;

Wielmony Artur Lewis SIFTON. Minister Ce;
za COMMONWEALTH AUSTRALI)SKI:
Janie Wielmony William Morris HUGHES,

Prokurator Jeneralny i Pierwszy Minister;

Janie Wielmony Pan )oseph COOK, G. C. M. G.,

Minister Marynarki

;

za ZWIZEK POUDNIOWO-AFRYKASKI:
Janie Wielmony Jenera Louis BOTHA, Minister

Spraw Wewntrznych i Pierwszy Minister;

Janie Wielmony Jenera-Porucznik Jan Christian

SMUTS, K. C, Minister Obrony Krajowej

;

za DOMINJUM NOWEJ ZELANDJI:

Janie Wielmony William Ftrguson MASSEY,
Minister Pracy i Pierwszy Minister;

za INDIE:

Janie Wielmony Edwin Samuel MONTAGU,
M. P., Sekretarz Stanu dla Indyj;

Jego Ksica Mo Jenera-Major Maharada Sir

Ganga Singh Bahadur Maharada BIKANERU, G. C;

S. I., G. CLE, G. C. V. O., K. C B., A. D. C;
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za PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
FRANCUSKIEJ:

Pan Georges CLEMENCEAU, Prezydent Rady
Ministrów, Minister Woin\;

Pan Stephen PICHON, Minister Spraw Zagra-

nicznych;

Pan Louis- Lucien KLOTZ, Minister Finansów;
Pan Andre TARDIEU, Komisarz jeneralny do

Spraw wojennych francusko amerykaskich;
Pan Jules CAMBON, Ambasador Francji;

zaJEGO KRÓLEWSKMO KRÓLAWOCH:
Baron S. SONNINO, Deputowany;
Margrabia G. IMPERJALI, Senator, Ambasador

T. K. M. Króla Woch w Londynie;
^ Pan S. CRESPI, Deputowany;

zaJEGO CESARSKMO CESARZAJAPONII:
Margrabia SAIONZI, byy Prezydent Rady Mi-

nistrów;

Baron MAKINO, byy Minister Spraw Zagra-

nicznych, C?onek Rady dyplomatycznej;

Wicehrabia CHINDA, Ambasador nadzwyczajny

i upenomocniony J. C M. Cesarza Japonji w Londynie!

Pan K. MATSUI, Ambasador nadzwyczajny

i upenomocniony J. C. M. Cesarza Japonji w Paryu;
Pan K. IJUIN, Ambasador nadzwyczajny i upeno-

mocniony |. C. M. Cesarza Japonji w Rzymie;

za PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POL-
SKIEJ:

Pan Ignacy J. PADEREWSKI, Prezydent Rady
Ministrów, Minister Spraw Zagranicznych;

Pan Roman DMOWSKI, Prezes Komitetu Naro-
dowego Polskiego;

Po wymianie przez nich penomocnictw, uznanych
za dobre i za naleyte co do formy, zgodziy si na
nastpujce postanowienia:
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ROZDZIA I.

ARTYKU 1.

Polska zobowizuje si, e postanowienia, zawarte

w artykuach 2 do 8 niniejszego Rozdziau, bd uznane
za prawa 'zasadnicze (fondamentales) ^ e adna ustawa^

adne rozporzdzenie, ani adna dziaalno urzdowa
nie stanie w sprzecznoci lub w przeciwiestwie do tych

postanowie, e adna ustawa, adne rozporzdzenie
ani te adna dziaalno urzdowa nie bdzie miaa
wbrew nim mocy.

ARTYKU 2.

Rzd Polski zobowizuje si udzieli wszystkim
mieszkacom bez rónicy urodzenia, narodowoci, j-
zyka, rasy czy religji zupenej i cakowitej ochrony
ycia i wolnoci.

Wszyscy mieszkacy Polski bd mieli prawo
swobodnego wykonywania praktyk {exercice)^ zarówno
publicznie jak i prywatnie kadej wiary (foi)^ religji

{religwn) lub wierzenia {croyance)^ o ile te praktyki nie

bd w niezgodzie z porzdkiem publicznym i dobremi

obyczajami.

ARTYKU 3.

Polska uznaje za obywateli polskich, z samego
prawa i bez adnych formalnoci, tych obywateli

niemieckich, austrjackich, wgierskich lub rosyjskich,

którzy, w chwili uzyskania przez Traktat niniejszy mocy
obowizujcej, posiadaj stae zamieszkanie {domicUies)

na terytorjum uznanem lub które bdzie uznane zacz
skadow Polski, jednak z zastrzeeniem wszelkich

waciwych postanowie Traktatów pokoju z Niemcami
lub Austrj co do osób, posiadajcych stae zamieszka-

nie na tem terytorjum po pewnej okrelonej dacie.

W kadym razie osoby wyej wymienione, ma-

jce wicej ni lat 18, bd mogy na warunkach, prze-

widzianych w wymienionych Traktatach, dokona wy-
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boru (opion) kadej innej przynalenoci, dla nich do-

stpnej. Wybór dokonany przez ma, rozcign si
bdzie równie na on, podobnie wybór rodzicó«r

rozciga si bdzie na dzieci poniej lat 18.

Osoby, które wykonay powysze prawo wybom,
bd musiay w cigu 12 nastpnych miesicy, o ile

Traktat pokoju z Niemcami nie zawiera postanowie

temu przeciwnych, przenie swe stae miejsce za-

mieszkania do Pastwa, za którego wyborem si wy-

powiedziay. Bdzie im wolno zachowa majtek nie-

ruchomy, jaki posiadaj na terytorjum Polski. Bd
mogy zabra ze sob wszelkiego rodzaju majtek ru-

chomy. adne celne pobory wywozowe nie bd na

nie z tego tytuu nakadane.

ARTYKU 4.

Polska uznaje za obywateli polskich z samego
prawa i bez adnych formalnoci osoby przynalenoci
niemieckiej, austrjackiej, wgierskiej czy rosyjskiej, uro-

dzone na wspomnianem terytorjum z rodziców tame
stale zamieszkaych, chociaby w chwili, gdy niniejszy

Traktat nabierze mocy obowizujcej, same nie miay
tam staego zamieszkania.

W kadym razie w cigu dwóch lat od chwili

uzyskania przez niniejszy Traktat mocy obowizujcej

osoby te bd mogy owiadczy przed waciwemi
wadzami polskiemi w kraju swego miejsca zamieszka-

nia (residence) y e si zrzekaj przynalenoci polskiej,

i wtedy przestan by uwaane za obywateli polskich.

Pod tym wzgldem owiadczenie ma bdzie uwaane
za majce moc dla ony, podobnie owiadczenie ro-

dziców bdzie uwaane za majce moc dla dzieci

poniej lat 18.

ARTYKU 5.

Polska zobowizuje si nie czyni adnych prze-

szkód w wykonywaniu prawa wyboru, przewidzianego
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w Traktatach zawartych lub tych, które maj by za-

warte przez Mocarstwa sprzymierzone i stowarzyszone

z Niemcami, Austrj, Wgrami lub Rosj, i pozwalaj-
cego osobom interesowanym nabywa przynaleno
polsk lub te jej nie nabywa.

ARTYKU 6.

Przynaleno polsk nabywa z samego prawa,
przez sam fakt urodzenia si na terytorjum Polski,

kady, komu nie przysuguje pierwszestwo korzystania

z innej przynalenoci.

ARTYKU 7.

Wszyscy obywatele polscy bez rónicy rasy, j-
zyka lub religji bd równi wobec prawa i korzysta
bd z tych sam>ch praw cywilnych i politycznych.

Rónica co do religji, wierze (croyance — creed)

lub wyznania nie powinna szkodzi adnemu obywate-

lowi polskiemu w korzystaniu z praw cywiliych i poli-

tycznych, mianowicie gdy chodzi o dopuszczenie do
urzdów publicznych, obowizków i zaszczytów, lub

o wykonywanie rónych zawodów i przemysu.
Nie bdzie wydane adne ograniczenie swobodnego

uywania przez obywatela polskiego jakiegokolwiek

jzyka, czy to w stosunkach prywatnych lub handlo-

wych, czy to w sprawach religijnych, prasowych lub

w publikacjach wszelkiego rodzaju, czy to na zebra-

niach publicznych.

Bez wzgldu na ustanowienie przez Rzd polski

jzyka urzdowego, maj by poczynione obywatelom
polskim jzyka innego ni polski odpowiednie uatwie-

nia w uywaniu ich jzyka w sdach zarówno ustnie

jak na pimie.

ARTYKU 8.

Obywatele polscy, nalecy do mniejszoci etnicz-

nych {etnigues — racial), rehgijnych lub jzykowych, bd
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korzystali z takiego samego traktowania i z takich

samych gwarancyj ustawowych oraz taktycznych, jak

inni obywatele polscy. Mianowicie bd mieli równe
prawa do zakadania, prowadzenia i kontrolowania

wasnym kosztem instytucyj dobroczynnych, religijnych

lub spoecznych, szkó i innych zakadów wychowaw-
czych, oraz prawo swobodnego uywania w nich wa-
snego jzyka i swobodnego w nich wykonywania praktyk

swojej religji.

ARTYKU 9.

W miastach i okrgach {discts)^ zamieszkaych
{ou reside) przez znaczny odam {proportion) obywateli

jzyka innego ni polski, Rzd polski udzieli w sprawach
nauczania publicznego odpowiednich uatwie, aby za-

pewni w szkoach pocztkowych udzielanie dzieciom

takich obywateli polskich nauki w ich wasnym jzyku.

Postanowienie to nie przeszkodzi Rzdowi polskiemu

uczyni w tych szkoach nauczanie jzyka polskiego

obowizkowem.
W miastach i okrgach, zamieszkaych przez

znaczny odam obywateh polskich, nalecych do mniej-

szoci etnicznych, religijnych lub jzykowych, mniej-

szociom tym zostanie zapewniony suszny udzia w ko-

rzystaniu {benefice — enjoyment) oraz w przeznaczaniu

(affecation — appUcation) sum, które budet pastwowy,
budety miejskie lub inne przyznaj z funduszów pu-

blicznych na cele wychowawcze, religijne lub dobro-

czynne.

Postanowienia niniejszego artykuu bd miay za-

stosowanie do obywateli polskich jzyka niemieckiego

tylko w tych czciach Polski, które dnia 1. sierpnia

1914 r. stanowiy terytorjum niemieckie.

ARTYKU 10.

Komitety szkolne, wyznaczone na miejscu przez

gminy ydowskie w Polsce, zapewni pod ogóln kon-

.
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trol Pastwa rozdzia stosunkowej czci funduszów
publicznych, przeznaczon>ch na rzecz szkó ydowskich,
zgodnie z artykuem 9-ym, zarówno jak organizacj
i kierownictwo tych szkó.

Postanowienia art> kuu 9 co do uywania jzyków
w szkoach stosowa si bd do wymienionych szkó.

ARTYKU 11.

Zvdz[ nie bd przymuszani do wykonywania
jakichkolwiek czynnoci, stanowicych pogwacenie
szabasu, i nie powinni doznawa jakiegokolwiek umniej-

szenia swej zd( Inoci prawnej, jeeli odmówi stawienia

si w sdzie lub wykonania czynnoci prawnych w dzie
szabasu. Jednake postanowienie niniejsze nie zwalnia

ydów od obowizków, naoonych na wszystkich

obywateli polskich ze wzgldu na koniecznoci suby
wojskowej, obrony narodowej lub utrzymania porzdku
publicznego.

Polska wyraa zamiar niezarzdzania i nieudzie-

lania zezwolenia na wybory — czy to ogólne, czy

lokalne — które miayby si odbywa w sobot; adne
wciganie {inscrlption) na listy wyborcze lub inne nie

powmno si odbywa obowizkowo w soboty.

ARTYKU 12.

Polska zgadza si, aby postanowienia artykuów
poprzednich, o ile d( tycz osób, nalecych do mniej-

szoci rasowych, religijnych lub jzykowych, stanowiy

zobowizanie o znaczeniu midzynarodowem i zostay

oddane pod gwarancj Zwizku Narodów. Nie bd
one mogy by zmienione bez zgody wikszoci Rady
Zwizku Narodów. Stany Zjednoczone Ameryki, Im-

perjum Brytanji, Francja, Wochy i Japonja zobowi-
zuj si me odmawia swego przyzwolenia na jak-

kolwiek zmian powyszych artykuów, któraby uzyskaa
w naleytej formie zgod wikszoci Rady Zwizku
Narodów.
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Polska zgadza si, aby kady Czonek Rady

Zwizku Narodów mia prawo zwraca uwag Rady
na przekroczenie lub niebezpieczestwo przekroczenia

któregokolwiek z tych zobowiza, oraz, eby Rada
moga postpi w taki sposób i da takie instrukcje,

jakie uzna za wskazane i skuteczne w danych oko-

licznociach.

Poza tem Polska zgadza si, aby w razie rónicy
zda w kwestjach prawa lub czynów, przewidzianych

niniejszemi artykuami, zachodzcej pomidzy Rzdem
polskim a którem z Gównych Mocarstw sprzymie-

rzonych i stowarzyszonych lub jakiem innem Mocar-
stwem, Czonkiem Rady Zwizku Narodów, ta rómca
zda uwaana bya za spór o charakterze midzy-
narodowym zgodnie z brzmieniem artykuu 14 Umowy
Zwizku Narodów. Rzd polski zgadza si, aby wszelkie

spory tego rodzaju byy na danie drugiej strony

przekazywane staemu Trybunaowi Sprawiedliwoci,

Decyzje staego Trybunau bd bezapelacyjne i bd
miay t sam moc i warto, co decyzje, wydane na
zasadzie artykuu 13-go Umowy.

ROZDZIA II.

ARTYKU 13.

Kade z Gównych Mocarstw sprzymierzonych

i stowarzyszonych z jednej strony, a Polska z drugiej

strony bdzie moga mianowa Przedstawicieli dyplo-

matycznych we waciwych stolicach, zarówno jak

Konsulów jeneralnych, Konsulów, Wice-Konsulów i

Ajentów konsularnych w miastach i portach swych

terytorjów.

W kadym razie Konsulowie jeneralni, Konsulowie.

Wice-Konsulowie i Ajenci konsularni bd mc gli wej
w urzdowanie dopiero wówczas, gdy w zwykej fjrmie

zostan dopuszczeni przez Rzd, na którego terytorjum

s wysani.
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Konsulowie jeneralni, Konsulowie, Wice-Konsu-

lowie i Ajenci konsularni korzysta bd ze wszystkich

przywilejów, zwolnie i wszelkiego rodzaju immunitetów,

które s lub bqd zapewnione ajentom konsularnym
narodu najbardziej uprzywiltjowanego.

ARTYKU 14.

Do czasu, zanim Rzd polski nie uchwali taryfy

celnej, towary pochodzce z Pastw sprzymierzonych

i stowarzyszonych nie bd podlegay przy wwozie do
Polski wyszym poborom, anieli wynosz najkorzyst-

niejsze pobory, stosowane przy wwozie tych towarów
wedug czy to tar>fy celnej niemieckiej, czy austro-

wgiersbiej, czy rosyjskiej, obowizujcych w dniu

1 lipca 1914 roku.

ARTYKU 15.

Polska zobowizuje si nie zawiera adnego
Traktatu, Konwencji ani porozumienia i nie przedsibra
nic takiego, coby jej przeszkodzio uczestniczy we
wszelkich Konwencjach ogólnych, któreby mogy by
zawarte pod przewodnictwem Zwizku Narodów w celu

sprawiedliwego traktowania handlu innych Pastw
w cigu piciu lat od chwili uzyskania przez Traktat

niniejszy mocy obowizujcej.

Polska zobowizuje si równie rozcign na

wszystkie Pastwa sprzymierzone i stowarzyszone

wszelkie ulgi czy przywileje, jakichby w sprawach

celnych udzielia przez czas tego picioletniego okresu

któremukolwiek z Pastw, z któremi od miesica sierpnia

1914 roku Pastwa sprzymierzone lub stowarzyszone

byy w stanie wojny, lub jakiemu innemu Pastwu,
któreby zawaro z Austri specjalny ukad celny,

przewidziany w Traktacie Pokoju, który bdzie zawarty

z Austrj.
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ARTYKU 16.

A do zawarcia powyej wzmiankowanej Kon-

wencji ogólnej Polska zobowizuje si traktowa na-

równi ze statkami narodowemi, lub ze statkami Narodu

najbardziej uprzywilejowanego, statki wszystkich Pastw
sprzymierzonych i stowarzyszonych, które udzielaj

statkom polskim analogicznego traktowania.

W drodze wyjtku od tego postanowienia wyranie
przyznaje si Polsce, oraz wszystkim innym Pastwom
sprzymierzonym i stowarzyszonym prawo zastrzeenia

swego handlu przybrzenego dla statków narodowych.

ARTYKU 17.

Dopóki nie nastpi zawarcie pod przewodnictwem

Zwizku Narodów ogólnej Konwencji, majcej zapewni
i utrzyma swobod komunikacji i tranzytu, Polska

zobowizuje si udzieli na terytorjum polakiem, w-
czajc w to wody terytorialne, swobod tranzytu dla

osób, towarów, statków, wozów, wagonów, i transpor-

tów pocztowych, przejedajcych tranzytem od lub

do któregokolwiek z Pastw sprzymierzonych i stowa-

rzyszonych, oraz co si tyczy uatwie, ciarów,
ogranicze i wszelkich innych spraw, traktowa je

przynajmniej z równem wzgldami, jak osoby, towary,

statki, wozy, wagony, pojazdy i transporty pocztowe

Polski, lub innej najbardziej uprzywilejowanej narodo-

woci, pochodzenia, importu lub wasnoci.

Wszystkie ciary, nakadane w Polsce na ten han-

del tranzytowy, powinny by umiarkowane, z uwzgld-
nieniem warunków tego handlu. Towary tranzytowe

bd wolne od wszelkich opat celnych lub innych.

Taryfy ogólne dla handlu tranzytowego przez Polsk^

oraz taryfy wspólne midzy Polsk i któremkolwiek

Pastwem sprzymierzonem lub stowarzyszonem, do-

puszczajce bezporednie bilety lub frachty, bd usta-



gaa przynajmniej próby nieobowizujcej, czy konflikt

nie da s\ zaegna pokojowo, i wstrzymania si z dzia-

aniami orcznemi przez pewien jeszcze czas, podczas

któregoby spraw gruntowniej i spokojniej rozwaono.

Ju w tym wypadku okazao si, e z tej wanie
strony, z której sam ide Ligi najusilniej wysuwano,
co do szczegóów jej ustanowienia najwicej pojawi

si zastrzee. Rezultatem by oczywicie kompro-
mis, a to — jak zwykle bywao na kongresie — ze

stanowcz przewag koncepcji anglosaskiej. Roz-

strzygn o tem ju fakt, e komisja, utworzona przez

kongres dla opracowania projektu Paktu, wzia jako

substrat projekt, przedoony w imieniu Ameryki przez

prezydenta Wilsona, a w szczegóach oparty przewa-

nie na » praktycznej suggestji* delegata Afryki po-

udniowej, angielskiego jeneraa Smutsa, któr w przed-

dzie konferencji ogosi w poczytnej broszurze.

Ju tutaj te przyzna trzeba, e moe dobrze

si stao, i Liga postawia sobie na pocztek zadania

skromniejsze, atwiej wykonalne. Ale z drugiej strony

trzeba sobie uwiadomi, e rozwój przyszoci, wbrew
przewidywaniom sceptyków, pójdzie najprawdopodob-

niej w kierunku urzeczywistnienia koncepcji konsek-

wentniejszej, prawnie cilejszej a ideowo gbszej. Ze
takim naprawd jest postulat coraz szerszych kó
przewanej czci cywilizowanych narodów, o tem

najlepiej wiadcz konferencje wzrastajcych w liczb

1 znaczenie stowarzysze narodowych, popierajcych

Lig, na których obrady i uchway wielokrotnie nam
przyjdzie si powoa.

Drugiem hasem, które si utaro podczas wojny

i z którem ju we wstpie do Paktu Ligi chciano si
liczy, byo potpienie tajnej dyplomacji. Zbytecznem

byoby przypomina, e konferencja pokojowa nie po-

zostaa mu bynajmniej cakiem wiern; nawet roko-
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wania, których wynikiem by Pakt Ligi, bvy tak dalece

tajne, e do odpowiedniej komisji kongresowej, w prze-

ciwiestwie do innych, wcale nie dopuszczono rzeczo-

znawców. To te zobaczymy, e Liga Narodów nu
gwarantuje urzeczywistnienia drugiej z kolei zapowie-

dzi wstpu, która dotyczy „utrzymywania jawnyidh (aii

grand jour) stosunków midzynarodowych opartych na
sprawiedliwoci i honorze". Ale zobaczymj-^ zarazem,

e i pod tym wzgldem uczyniono przynajmniej po-

cztek: nie znalazszy narazie sposobu, aby konkret-

nie zapewni jawno samych rokowa, zastrzeono

przynajmniej jawno ich obowizujcych rezultatów,

przyobleczonych w form traktatów. Wypadnie tylko

oceni, o ile takie postawienie kwestji moe — cho-

ciaby narazie — by wystarczajcem.

Poza temi dwoma hasami — wykluczania wojen

i jawnoci dyplomacji, najprzystpniejszemi dla szero-

kiego ogóu, caa ideologja, z której koalicja uczynia
swój sztandar bojowy, streszcza si w zasadzie >p r a w o

przed si" czyli w postulacie „cisego przestrzegania

przepisów prawa midzynarodowego". Dlatego i t
zasad wprowadzono do wstpu Paktu Ligi. Trudno
jednak zaprzeczy, e uznanie tych przepisów „jako

reguy istotnego postpowania rzdów", które „odtd"

ma nastpi, nie jest waciwie niczem nowem. Wy-
jwszy niektóre cyniczne powiedzenia, które niebacz-

nie si wyrway jednostkom, a których typem sta si
osawiony „wistek papieru" Bethmanna Hollweg'a,

oddawna zgodnie uwaano w caym cywilizowanym

wiecie, e naley si trzyma przepisów prawa mi-
dzynarodowego. Jeli za mimo to wpyw tego prawa
na istotny bieg polityki by niedostateczny, to wyni-

kao to moe w pierwszym rzdzie z niedostatków sa-

mego prawa narodów. Ani bowiem nie obejmowao
ono w systematycznej caoci wszystkich zagadnie,

nastrczajcych si w stosunkach midzynarodowych,

I^



ani nawet w swym istniejcym zrbie nie byo skody-

fikowane w jakimkolwiek urzdowym, ogólnie uznanym
zbiorze. Dlatego wszystkim szczerym zwolennikom
Ligi chodzi z jednej strony o uzupenienie i rozwini-

cie prawa midzynarodowego za pomoc organów
ustawodawczych Ligi, a z drugiej strony o stworzenie

kodeksu tego prawa. Ostatnia konferencja stowarzy-

sze, popierajcych Lig, uchwalia wyznaczy sta
komisj, któraby z pomoc Instytutu Prawa Midzy-
narodowego zaja si t prac. Zanim ona nie b-
dzie dokonan i nie zyska oficjalnej sankcji czonków
Ligi, odnony ustp wstpny jej Paktu pozostanie nie-

stety ogólnikiem.

Ogólnikiem, który si waciwie rozumie sam przez

si, jest te czwarta i ostatnia z owych wstpnj-ch za-

sad, mówica o panowaniu sprawiedliwoci i poszano-

waniu zobowiza traktatowych w stosunkach midzy
narodami.

Tem bardziej uderza, e obok tych koniecznych

zapewne, ale mao mówicych komunaów brak jakiej-

kolwiek wzmianki o dwóch zasadach, które podczas

wojny tak gono rozbrzmieway, e stay si jak

gdyby dogmatami wspóczesnej ideologji demokratycz-

nej. Brak uroczystego uznania równoci
narodówiichprawasamostanowienia. Nie-

trudno jednak wytumaczy to zadziwiajce na pierw-

szy rzut oka przemilczenie.

Od zasady równoci narodów najzupeniej odst-

pia konferencja pokojowa, przeprowadzajc cisy po-

dzia midzy >gównemi« mocarstwami o „interesach

ogólnych", a mocarstwami „o interesach specjalnych",

czyli — jak to prociej a szczerzej wyraano w mowie

potocznej — midzy wielkiemi a maemi narodami. Oma-
wiajc skad Rady Ligi, bdziemy mieli sposobno
wyjani, jakie byy przyczyny uprz||p/ilejowania wiel-
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kich mocarstw nawet w organizacji Ligi, przyczyny,

które, jak przyzna trzeba, tkwi o wiele gbiej ani-

eli w samym egoizmie narodowym interesowanych

stron. Zreszt te rónice w praktycznych funkcjach

nie byyby moe jeszcze uniemoliwiy teoretycznego

uznania prawnej równoci narodów we wstpie do

Paktu. Uczynia to dopiero inna okoliczno, miano-

wicie zwizek tej sprawy z kwestj uznania równoci
ras.

O ile z jednej strony uznanie równoci ras szo
tak daleko, e Japonji przyznano bezspornie miejsce

wród owych uprzywilejowanych wielkich mocarstw,

o tyle z drugiej strony nie udao si tej samej Japonji

wprowadzi tej zasady formalnie do Paktu Ligi, ani

w formie osobnego artykuu ani nawet ubocznej

wzmianki we wstpie. Wniosek jej w tej sprawie zy-

ska wprawdzie zwyk wikszo w komisji, ukada-

jcej Pakt, ale jej przewodniczcy, prezydent Wilson

takiej wikszoci nie uzna za dostateczn w sprawie

zasadniczej. Opozycj wywoay wtpliwoci wszyst-

kich niemal pastw, posiadajcych kolonje, gdzieby

z tej zasady musiao wynikn zrównanie ludnoci tu-

bylczej we wszystkich prawach, a zwaszcza obawy
Ameryki i Australji, e w takim razie musiayby by
zniesione wszelkie ograniczenia immigracji rasy ótej,

co do Ameryki za takie sprawa murzyska.
O wiele bardziej skomplikowan jest sprawa sa-

mostanowienia narodów. Haso to, utarte w ustach

wszystkich, przez nikogo jeszcze nie zostao sprecy-

zowane; podczas wojny nacigali je miao mowie
stanu mocarstw centralnych, a po zwycistwie koalicji

i ona nie mylaa wycign z niego wszystkich konse-

kwencyj. Niewiadomo dotd, jak je pogodzi przy

ustalaniu granic pastwowych z potrzebami ekono-

micznemi lub strategicznemi, a zwaszcza w jakiej mie-

rze i w jaki sposób maj z niego korzysta narody,
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nowione, jeeli tego rzeczywicie zada dane Mocar-
stwo sprzymierzone lub stowarzyszone.

Swoboda tranzytu rozciga si bdzie na sub
pocztow, telegraficzn i telefoniczn.

Rozumie si, e adne Pastwo sprzymierzone lub

stowarzyszone nie bdzie miao prawa domaga si
dobrodziejstwa tych postanowie dla jakiejkolwiek

czci swego terytorjum, na którem wzgldem tego

samego przedmiotu nie udziela wzajemnego traktowania.

Jeeli w cigu okresu 5-letniego od chwili uzy-

skania mocy obowizujcej przez niniejszy Traktat,

Konwencja ogólna, wyej przewidziana, nie zostanie

zawarta pod przewodnictwem Zwizku Narodów, to

Polska w kadej chwili bdzie miaa prawo pooy
kres postanowieniom niniejszego artykuu pod wa-

runkiem, e zgóry uprzedzi o tem na 12 miesicy Se-

kretarza Jeneralnego Zwizku Narodów.

ARTYKU 18.

Do czasu, zanim nie nastpi zawarcie Konwencji

ogólnej co do urzdzenia midzynarodowego dróg

wodnych, Polska zobowizuje si stosowa do systemu

rzecznego Wisy (wczajc w to Bug i Narew) po-

rzdek, okrelony w artykuach 332 do 337 Traktatu Po-

koju z Niemcami dla midzynarodowych dróg wodnych.

ARTYKU 19.

Polska zobowizuje si przystpi w cigu 12 mie-

sicy od dnia zawarcia niniejszego Traktatu do midzy-
narodowych Konwencyj, wyszczególnionych w Aneksie I.

Polska zobowizuje si przystpi do wszystkich

nowych Konwencyj, zawieranych z aprobat Rady
Zwizku Narodów w cigu piciu lat od chwili uzy-

skania przez niniejszy Traktat mocy obowizujcej

i majcych zastpi któr z Konwencyj, wyszczegól-

nionych w Aneksie I.
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Rzd Polski zobowizuje siq zawiadomi w cigu

12 miesi(jcy Sekretarjat Jeneralny Zwizku Narodów,
czy Polska yczy sobie lub nie yczy przystpi
do jednej czy obu Konwencyj, wyszczególnionych

w Aneksie II.

A do czasu przystpienia do dwóch ostatnich

Konwencyj, wyszczególnionych w Aneksie I, Polska

zobowizuje si, pod warunkiem wzajemnoci, zapewni
skutecznemi rodkami gwarancje wasnoci przemy-

sowej, literackiej i artystycznej obywateli Pastw
sprz> mierzonych i stowarzyszonych. W wypadku,

gdyby jedno z Pastw sprzymierzonych lub stowarzy-

szon>ch nie przystpio do powyszych Konwencyj,

Polska zgadza si i nadal zapewnia w tych warunkach
rzeczywist ochron a do czasu zawarcia traktatu

lub specjalnego w tym celu porozumienia si obU'

stronnego ze wzmiankowanem Pastwem sprzymie-

rzonem lub stowarzyszonem.

Do czasu, zanim Polska nie przystpi do innych

Konwencyj, wzmiankowanych w Aneksie II, zapewni

ona obywatelom Mocarstw sprzymierzonych i stowa-

rzyszonych korzyci, któreby im byy przyznane na

mocy powyszych Konwencyj.

Poza tem Polska zgadza si, pod warunkiem wza-

jemnoci, uzna i ochrania wszystkie prawa, dotyczce
wasnoci przemysowej, literackiej i artystycznej, na-

lecej do obywateli Mocarstw sprzymierzonych i sto-

warzyszonych, które to prawa przysugiway lub przy-

sugiwayby im, gd>by nie rozpoczto kroków nie-

przyjacielskich na calem tery torjum, które si staje

polskiem. W tym celu Polska przyzna im dobrodziej-

stwo terminów, udzielonych w artykuach 307 i 308

Traktatu z Niemcami.
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ANEKS I.

KONWENCJE TELEGRAFICZNE I RADJO-TELE-
GRAFICZNE.

Midzynarodowa Konwencja telegraficzna, pod-

pisana w St. Petersburgu 10/22. lipca 1875 roku.

Regulamin suby midzynarodowej i taryfy usta-

lone przez Midzynarodow Konferencj telegraficzn

w Lizbonie 11. czerwca 190S r.

Konwencja radjo-telegraficzna z dnia 5. lipca

1912 roku.

KONWENCJE DOTYCZCE KOLEL
Konwencje i porozumienia, podpisane w Bernie

14. padziernika 189J r., 20. wrzenia 1893 r., 16 lipca

1895 r., 16. czerwca 1898 r. i 19. wrzenia 1906 r., oraz

biece rozporzdzenia dodatkowe, wydane na pod-

stawie powyszych Konwencyj.

Porozumit-nie z 15. maja 1886 r. o sposobie zamy-

kania wagonów, majcych przej przez komor celn
i protoku z 18. maja 1907 r.

Porozumienie z 15. maja 1886 roku o jednolitoci

technicznej dróg i raaterjau kolejowego, zmodyfikowane

18. maja 1907 r.

KONWENCJE SANITARNE.
Konwencja z 3. grudnia 1903 r.

KONWENCIE INNE.

Konwencja z 26. wrzenia 1906 r. o zakazie pracy

nocnej dla kobiet, zajtych w przemyle.

Konwencja z 26. wrzenia 1906 roku o zniesieniu

uywania biaego fo-foru przv fabrykacji zapaek.

Konwencja z 18. maja 1904 r. i z 4, maja 1910 r.

o ciganiu handlu ywym towarem.

Konwencja z 4. maja 1910 r. o zakazie pubUkacyj

przeciwnych moralnoci.

Lisa Narodów. ' ^
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Midzynarodowa Konwencja paryska z 20. maja

1883 r., przejrzana w Waszyngtonie w 1911 r., o ochro-

nie wasnoci przemysowej.
Midzynarodowa Konwencja Berneska z 9. wrze-

nia 1886 r., przejrzana w Berlinie 15. listopada 1908 r.

i uzupeniona przez Protoku dodatkowy, podpisany

w Bernie 20. marca 1914 r. o ochronie utworów lite-

rackich i artystycznych.

ANEKSU.
Porozumienie madryckie z 14. kwietnia 1891 roku

o zakazie podawania faszywie pochodzenia towarów,

przejrzane w Waszyngtonie w 1911 r.

Porozumienie madryckie z 14. kwietnia 1891 r.

o midzynarodowem rejestrowaniu znaków fabrycznych,

przejrzane w Waszyngtonie w r. 1911.

ARTYKU 20.

Wszystkie prawa i przywileje, przyznane Pastwom
sprzymierzonym i stowarzyszonym, bd przysugiway
narówni wszystkim Pastwom — Czonkom Zwizku
Narodów.

ARTYKU 21.

Polska wemie na siebie odpowiedzialno zacz
rosyjskiego dugu publicznego i za wszystkie inne zo-

bowizania finansowe Pastwa rosyjskiego, odpowie-

dzialno, któr okreli osobna Konwencja midzy
Glównemi Mocarstwami sprzymierzonemi i stowarzy-

szonemi z jednej strony i Polsk z drugiej strony.

Konwencj t przygotuje Komisja, wyznaczona przez

wspomniane Mocarstwa. W razie, gdyby Komisja nie

dosza do porozumienia, kwestje sporne bd natych-

miast przedoone na sd rozjemczy Zwizku Narodów.
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NINIEJSZY TRAKTAT, którego teksty francuski

i angielski bd obowizujcemi, zostanie ratyfikowany.

Otrzyma moc obowizujc równoczenie z Traktatem
z Niemcami.

Ratyfikacja zostanie zoona w Paryu.
Mocarstwa, których Rzd ma siedlisko poza

Europ, bd mogy ograniczy si do zawiadomienia
Rzdu Rzeczypospolitej Francuskiej przez swego przed-

stawiciela dyplomatycznego w Paryu, e ich ratyfikacja

zostaa udzielona, i w tym wypadku powinny dostarczy
akt, skoro to tylko bdzie moliwe.

Zostanie sporzdzony protoku zoenia ratyfikacji.

Rzd francuski dostarczy wszystkim Mocarstwom,
które podpisay Traktat, kopj protokuu zoenia
ratyfikacji.

NA DOWÓD CZEGO wymienieni peno-
mocnicy obecny Traktat podpisali.

Dziao si wWersalu dwudziestego ósmego czerwca

tysic dziewiset dziewitnastego roku. Jedyny egzem-

plarz zostanie zoony w archiwach Rzdu Rzeczy-

pospolitej Francuskiej, za odpisy autentyczne bd
wydane kademu z Mocarstw, Traktat podpisujcych.

(L. S.) WOODROW WILSON.
(L. S.) ROBERT LANSING.
(L. S.) HENRY WHITE.
(L. S.) E. M. HOUSE.
(L. S ) TASKER H. BLISS.

(L. S.) D. LLOYD GEORGE.
(L. S.) A. BONAR LAW.
(L. S.) MILNER.
(L. S.) ARTHUR JAMES BALFOUR.
(L. S.) GEORGE N. BARNES.
(L. S.) CHAS. J. DOHERTY.
(L. S.) ARTHUR L. SIFTON

.

(L. S.) W. M. HUGHES.
13»
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L. S.) JOSEPH COOK.
L. S.) LOUIS BOTHA.
L. S.) J. CHR. SMUTS.
L.S)
L. S.) ED. S. MONTAGU.
L. S.) GANGA SINGH,

MAHARAJA DE BIKANER.
L. S.) G. CLEMENCEAU.
L. S.) S. PICHON.
L. S.) L. L. KLOTZ.
L. S.) ANDRE TARDIEU.
L. S.) JULES CAMBON.
L. S.) SIDNEY SONNINO.
L. S.) IMPERIALL
L. S.) SILYIO CRESPL
L, S.) SAIONZL
L. S.) N. MAKINO.
L. S.) S. CHINDA.
L. S ) K. MATSUI.
L. S.) H. IJUIN.

L. S,) L J. PADEREWSKI.
L. S.) ROMAN DMOWSKI.

Zgodne z zawiadczon kopj:

Minister Spraw Zagranicznych.
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